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Feasibility Study of the Hakimi’s Islamic model of Economic Justice 
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  چكيده:

 ةحوزنظر در  عنوان يك صاحب بررسي نظر محمدرضا حكيمي، به
سنجي تحقق عدالت، موضوع اين  امكان ةدربارعدالت اقتصادي اسالم، 

سازي  پژوهش است. عدالت اقتصادي ازنظرحكيمي، اصلي اساسي در نظام
تفكر اجتماعي است. در اين پژوهش با  ةمنظومو عنصري درخشان در 

محوري  كه تكيه بر متن اي و توصيفي، نظر و متدولوژي وي روش كتابخانه
ايشان با  گيرد. ميقرار ليوتحل هيتجزنسبت به قرآن و حديث است، مورد 

وار به  محوري وسيع نسبت به قرآن و سنت، نگاهي اجتماعي و نظام متن
دارد. حكيمي، تحقق عدالت را يك آرمان دور از هاي اقتصادي اسالم  آموزه

داند. وي  پيامبران و امامان مي شمارد و آن را هدف مقدس همة دسترس نمي
شدن  ها را نشان از امكان عملياتي بودن آنقابل لغو فراوان شارع و غير تأكيد

شدن، مدل عدالت اقتصادي از اين  سنجي عملياتي امكان شمارد. عدالت مي
نيافتني  ي اهميت است كه برخي عدالت را يك آرمان دستجنبه دارا

ات اصلي كه شارع تأكيداما  ؛است هماندنظريه  ةطيحدانند كه تنها در  مي
مقدس بر عدالت دارد؛ نشانگر اين است كه عدالت تنها يك موضوع تخيلي 

 ةيفرضوار نيست، قلمروي است كه براي تحقق آن بايد تالش كرد.  سراب
آرماني هم  تصادي حكيمي كهاصلي اين تحقيق اين است كه مدل عدالت اق

شدن را دارد و از جمله راهكارهاي آن  رسد، قابليت عملياتي يبه نظر م
  هاي مناسب است. وضع ماليات

  .عدالت اقتصادي، اسالم، محمدرضا حكيميواژگان كليدي: 
  JEL:D63,D33بندي  طبقه
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Abstract: 
Evaluation of Mohammad Reza Hakimi’s viewpoint, as 
an expert in the economic justice in Islam, about 
feasibility study of justice realization is the subject of 
this study. According to Hakimi, Economic justice is a 
basic principle in system-making and a brilliant element in 
the system of social thought. Using adescriptive method, 
his view and methodology based on  the Quran and 
Hadith is analyzed. Through a vast text-based  towards 
Quran and Sunnah, he considers the economic teachings 
of Islam from a social and systematic perspective. He 
believes that the realization of justice is both possible and 
a holy aim of all the prophets and imams. 

Hakimi does not consider the realization of justice 
out of reach, and says that it is the holy aim of all prophets 
and imams. Operational feasibility of the model for economic 
justice is important because some believe that justice is 
an unattainable and only a theoretical ideal. But the main 
emphasis of  holy legislator on justice indicates that justice 
is not just an imaginary topic and we should try to 
realize it. The main hypothesis of this study is that there 
seems to be an ideal model of Hakimi economic justice, 
has the operational capability and through levying appropriate 
taxes it may become operational. 
Keywords: Economic Justice, Islam, Mohammad Reza 
Hakimi 
JEL Categories: D63, D33. 
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  . مقدمه1
فكري  ةهاي شناخت بهتر عدالت، بررسي آن در منظوم از راه

تواند با بررسي زواياي  انديشمندان مختلف است، اين ايده مي
مختلف فكري آنان صورت پذيرد، اين پژوهش در بين متفكران 

عنوان يك  مختلف به بررسي نظر محمدرضا حكيمي، به
سنجي  امكان ةدربارعدالت اقتصادي اسالم،  ةحوزنظر در  صاحب

نظرگاه حكيمي، اقتصادي در  پردازد. عدالت تحقق عدالت مي
تفكر  ةمنظومسازي و عنصري درخشان در  اصلي اساسي در نظام

اجتماعي است، تالش فكري او به ساحت عدالت اجتماعي و 
، بيشتر آثارش را با رويكرد گردد يبرم ساختارهاي اصلي جامعه
. او اصل عدالت را است هكردريزي  به عدالت اقتصادي پايه

هاي  گويا ازنظر وي انگاره  ،شمارد ها مي عرصه م بر همةحاك
توان از هيچ ساحتي و از جمله  ارزشي مانند عدالت را نمي

  ساحت علم كنار گذاشت.
محوري نسبت به قرآن و  متدولوژي حكيمي، تكيه بر متن 

داند كه  عدالت را فراتر از آن مي موضوع حديث است.
آن به  ةدربارهاي ناقص و همراه با خطاي بشري بتواند  عقل

پاي ميز مذاكره بنشينند و به قرارداد بين افراد در راه كسب 
نهد. رويكرد ايشان در  اصول واالي عدالت، اعتبار چنداني نمي

، است هتوج جالبمحور  يك ادبيات اقتصادي نظام ارائهجهت 
طور  اين نگرش در توجه وي به نقش حاكمان و عالمان به

هاي برخي  ي انديشهآيد، وي در راستا ملموس به چشم مي
شريعتي و شهيد  ،مطهريشهيد روشنفكران معاصر ديني مانند 

 جهت نيازاپردازد و  عدالت مي ةطيحورزي در  صدر به انديشه
هاي فردي  توان گفت مانند فقهايي كه عدالت را در ساحت مي

فقيه  هرچندوي  است. برخورد نكرده ،اند دادهقرار موردبحث
فقهي  - اخالقي - رويكردي فلسفيبه عدالت،  اماهم هست، 

هاي وحياني و نفي  گرا با توجه به آموزه دارد و با نگرشي جمع
دهد كه اصالت را  اجتماعي ارائه مي برال، فلسفةداري لي سرمايه
، بلكه آن را خلعتي »ماهيت«دهد و نه به  مي» وجود«نه به 

است و در » راه خورشيدي عدالت« ةبرازندشمارد كه تنها  مي
گرايانه ارائه  ي جمعكرديروعدالت خويش،  فلسفة حيطرا
دهد. اهميت نگرش حكيمي به عدالت اقتصادي، به خاطر  مي

محوري وسيع نسبت به  نگرش برون فقهي اوست. ايشان با متن

هاي اقتصادي  وار به آموزه قرآن و سنت، نگاهي اجتماعي و نظام
چراكه عالوه بر تربيت به سياست نيز توجه دارد،  اسالم دارند،

 ).15:1369حكيمي، داند ( و اين دو را، دو روي يك سكه مي
سازي  در نگرش وي، اسالم عالوه بر فردسازي قرآني به جامعه

  ).276:ب1378حكيمي، دارد (قرآني توجه كامل 
هاي مذهبي و ارتباط انسـان بـا خـدا، بـا      حكيمي، از چارچوب

آيات و روايات و روش فقهي و اجتهادي خاص خود،  ةپشتوان
معيار عدالت خويش » الحياه« قدر گراندر مجموعة  به خصوص
مال با انسان و انسان با مـال را بـه    ةرابطدهد، ايشان  را ارائه مي

 -داري) فـراوان ( يتكـاثر نمايـد: غنـاي    پنج صورت تصوير مي
مسـكنت   -)داري كـم فقـر (  -مشروع)( يكفاف يغنا -غناي وافر

نداري). در بين اين پنج طبقه، توجه اصلي وي بـه دو حالـت   (
ـ ازامسكنت) اسـت،  ( طيتفرغناي تكاثري) و افراط ( ، دو رو ني
 رفـع  .1اصلي وي براي تحقق عدالت عبارت است از:  ةشاخص
قـراردادن عـدالت    . رفـع فقـر و مسـكنت. وي باهـدف    2تكاثر 

 ةجـ ينتبـه دو   عنـوان يـك هـدف واالي اجتمـاعي،     اقتصادي به
هـاي   ثـروت مـال ( ذاتـي كثـرت    حرمـت  .1رسـد:   اساسي مـي 

ماليت مال تكاثري. ازنظر حكيمي، هدف غايي  عدم .2تكاثري) 
نظام اسالمي و معيار يگانه در احكام اقتصادي اسالم، عدالت به 
مفهوم توازن اقتصـادي اسـت، و البتـه اصـل اساسـي و نهـايي       

ه وي از جهاتي از اكثـر  موردنظر وي، اصل تساوي است. ديدگا
عنوان نمونه، ايشان هر نوع مال تكـاثري را   فقها متمايز است. به

از  فـردي دانـد و معتقـد اسـت امكـان نـدارد       فاقد ماليـت مـي  
گونه از امـوال   حالل و مشروع به مال فراوان دست يابد، اين راه

فاقد مشـروعيت اسـت، بلكـه بايـد در اولـين       تنها نهازنظر وي 
البته ايـن نتـايج بـا نگـرش     . فرصت توسط دولت مصادره شود

مشهور فقها، مبني بر اكتفا به اداي واجبات (پرداخـت خمـس،   
ــراز از  ــا، قمــار و...) تفــاوت محرمــات (زكــات و...) و احت رب

عمده تعبير فـردي   طور بهآشكاري دارد. در فقه شيعه از عدالت 
فقها با توجه به رسالتي كـه   ).221:1تا، ج است (العاملي، بي شده

از اشخاص حقوقي و نهادهـاي   ندرت بهاند،  بوده قائلبراي فقه 
اند. در دانش فقه، در ضمن بررسي صفات  اجتماعي بحث كرده

كلـي در امـور    طـور  بـه مجتهد، قاضي، امام جماعت و شهود و 
مواردي از فقه بـا   ، همچنين دراست شدهفردي به عدالت توجه 
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هاي  . در رسالهاست شدهبحث » قاعده العدل و االنصاف«عنوان 
اي راسخ كه سبب مالزمت  عمليه، عدالت عبارت است از ملكه

                    شـــود تقـــوا در تـــرك حـــرام و انجـــام واجـــب مـــي     
). از نظر شيخ مرتضي انصـاري، عـدالت   139: م1993عاملي، (

معنا كه: عادل فردي است كـه مرتكـب   ضد فسق است، به اين 
گناهان كبيره نشود و بر گناهان صغيره اصرار نداشـته باشـد. از   

است كه عدالت اين است كـه   شيخ طوسي در مبسوط نقل شده
انسان در حاالت و رفتارهاي خويش تعـادل و تسـاوي داشـته    

است كه عدالت بـه   باشد. همچنين از وسيله ابن حمزه نقل شده
انصاري، تقوا (شود: ورع، امانت، وثوق و  اصل ميچهار چيز ح

شود كه گفتمان فقها در باب عدالت  مي ). مالحظه326: ق1378
عـدالت   رو نيازااست و  هاي اجتماعي وارد شده كمتر به عرصه

عـدالت اجتمـاعي اسـت) بيشـتر در      رمجموعهيزكه ( ياقتصاد
اسـت، البتـه قـرون     گرفتـه  قرارمي موردبحثهاي فردي  ساحت

ة فقهـا در بـاب عـدالت اقتصـادي     شياندمعاصر با تحوالتي در 
، اما برخي از فقهاي اخير با نگرش برون فقهي است بودههمراه 

). ت1378و حكيمـي،   1409مطهـري،  انـد (  به عدالت نگريسته
نگـرد.   فقهي مي ةقاعدعنوان يك  به عدالت بهحكيمي، بنابراين، 

تكيـه بيشـتر وي بـر     ،تمايز ديگـر وي بـا جريـان اصـلي فقـه     
  .گرايي است اخبارگرايي و جمع

عدالت حكيمي را با توجه به رويكرد  ةينظرشايد بتوان 
» قاعده فقهي مثابه بهعدالت «احكام شناسي او در استنباط  روش

» مساوات مثابه بهعدالت « يوطلبانه  مساوات تيغا بهو با توجه 
قتصادي شدن معيار عدالت ا عملياتي ،ناميد. اين پژوهش

 ةدربارعنوان نمونه، وي  دهد، به حكيمي را مورد ارزيابي قرارمي
ه قوام ك گيرد با توجه به اين وظايف حكومت اسالمي نتيجه مي

ة قسط اقامعدل و رفع ظلم مترتّب است و اصل  جامعه بر اقامة
تواند  اصول و قوانين حاكم است، حكومت اسالمي مي بر همة

محرومان در توزيع دخالت كند و به طور مستقيم به نفع  به
  هاي وافر بپردازد. تعديل ثروت

  شدن مدل عدالت سنجي عملياتي . امكان2
گزيدن از  ازنظر حكيمي، شناخت صحيح دين، مستلزم دوري

آوردن به عينيت و واقع است، در  ذهنيت و خيال، و روي
تنها يك آرمان و  عادالنه ةجامعوي، امكان تحقق  ةشياند

ذهني دور از دسترس نيست، بلكه قرآن مجيد به  ةخواست
و هيچ خردورزي به آنچه امكان دهد  اجراي عدالت فرمان مي
نيز از جانب » تكليف مااليطاق«و كند  تحقق ندارد، امر نمي

شارع ممكن نيست، پس اجراي عدالت امري ممكن است، 
 امبرانيپچون ممكن نيست خداوند متعال هدف نهضت 

 تنها نه، ديگر سوي ازاجراي عدالت) را امري ناممكن قراردهد؛ (
اجراي عدالت امكان دارد؛ بلكه اقدام در جهت اجراي عدالت 

ترين واجبات عقلي و  انجام واجب است، از مهم ةمقدمكه 
). چگونگي برخورد 360-359:پ1378حكيمي، است (شرعي 

كه در  ستا هبود صورت اين بهامامان معصوم با مشكالت مردم 
اند، نه در ظرف  هاي خود كوشيده ظرف واقع براي تحقق آرمان

تا آنجا كه برخي از امامان، خود وسايل خوراك و زندگي   ذهن،
گرايي، حضور در  عينيت اند، درواقع الزمة برده را براي فقرا مي

 حكيمي،است (ميان مردم و درك مشكالت آنان از نزديك 
عادالنه بدون فقر،  ةجامع). مصداق 164-162:ب1360
در مدت كوتاه حكومت خود  ،ع)( يعلاي است كه امام  جامعه

بود و رفاه نسبي را براي مردمان آن شهر به  در كوفه ايجاد كرده
). پس تحقق عدالت 358:پ1378حكيمي، بود ( ارمغان آورده
اي كوتاه و در  امكان دارد، بلكه در دوره تنها نهازنظر ايشان 

  .است هافتادمكاني خاص در طول تاريخ اتفاق 
نمودن عدالت اقتصادي، هدف انقالب پيامبران و  اجرايي
  امامان

ازنظر حكيمـي، توزيـع و پراكنـدن امـوال، روح و جـوهر       
ــاتي   ــيم حي ــالم در تنظ ــاس ــانون  ةجامع ــاني و ق ــذاري  انس گ

ت ). اصـول دعـو  97:ب1381حكيمي و ديگران، ( است هعادالن
ان . «1 پيامبران در آغـاز دعـوت بـر سـه اصـل اسـتوار اسـت:       

اوفوالكيـل  . «2دعوت بـه خداپرسـتي اسـت.    كه» …اعبدوااهللا 
دعوت به اصالحات اقتصادي و مبارزه با طاغوت » …والميزان

سـازي   ي و سـالم اسـ يسهاي  اقتصادي در كنار مبارزه با طاغوت
اصـلي   ةنقطـ ، كه درواقع مبارزه بـا  است هحيات اقتصادي جامع

قـل: ال اسـالكم عليـه    « .3شروع و شيوع ظلم اقتصادي اسـت.  
اعالم قطع رابطه با تـوانگراني اسـت كـه باهـدف      كه ،»…ماال

انـد. چگونـه    شـده  سـاختن پيـامبران، وارد صـحنه مـي    رگي نمك
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آفرينـان ميـدان    به تـورم  حال نيدرع  توان با تورم مبارزه كرد، مي
  ).51-1369:47داد؟ (حكيمي، 

حكيمي، براي اثبات ادعاي خود به تاريخ مبـارزات رهبـران   
 امبريـ پدهـد:   شود و از آن شـواهدي ارائـه مـي    ديني متوسل مي

، مينشـد آوري مال انگيخته  ما پيامبران براي جمع« ص) فرمود:(
 ).76:ب1381 (حكيمي، .»ميشدكردن آن انگيخته   بلكه براي انفاق

پرست  كارزار با كفار بت گونه كه براي پيامبر اسالم (ص) همان
، مأمور بود با اشرافيت قريش، معيشت افراطـي و  شدبرانگيخته 

گونه كـه   نيز مبارزه نمايد، آري، همان ها آنهاي مشكوك  دارايي
فرعون در دريا غرق شـد، قـارون نيـز توسـط زمـين بلعيـده و       

  ).95-94:همانشد (هالك 
هاي حكومت  خواهد از موفقيت مي كه يهنگام ،ع)( يعلامام 

 زندگي مردم و رفاه نسبي تأمينبه  ،ديني خويش سخن گويد
بودن نيازهاي  تأمينافراد در دوران حكومت خويش و  همة

حكيمي، دارد (ترين افراد كوفه اشاره  غذايي و سكونتي پايين
حكومت معاويه فرمود: معاويه  دربارة ،(ع) امام ).59:1369

نمايد، و صاحبان اصلي  ياموال را بين طرفداران خود تقسيم م
كند كه اموال در بين  چنان رفتار مي …سازد اموال را محروم مي

  ).134:الف1377حكيمي، بگردد (دست  به يارانش دست
نبرد حق بـا باطـل، جلـوي برخـي      در پهنة ،ع)( نيحس امام 

المـال شـام حامـل مـال بودنـد       بـراي بيـت   را كـه هايي  كاروان
كرد، تا نشان  بين محرومان تقسيم مياموال را بعضا گرفت و  مي

). 20 -19 :همـان ( ستيندهد حكومت موجود، اسالمي و محترم 
، دانـد  اوج عـدالت را مسـاوات مـي    كـه  نياحكيمي با توجه به 

افسـوس، كـه مـا مـدافعان قسـط و عـدل و       «تصريح دارد كه: 
دولـت  «تـا پـيش از ظهـور     -افسردگان از محروميت محرومان

داشتن ياد عدالت و  نگاه م و جز زندهنداري قدرتي -»عدل قرآني
(حكيمـي،  » آن، كاري از ما ساخته نيست ةدربارگفتن و نوشتن 

  ).177:ب1377
  نمودن نظريه عدالت . اقدامات جهت عملياتي3

 و اقشارنهادها  همة وي تحقق عدالت را مستلزم همكاري 
تر  داند، در اين ميان نقش حاكمان و عالمان پررنگ جامعه مي

كند، و  اسالم از باال شروع مي«است. در راه تحقق عدالت 
و » بيند بعد در پايين ها را اول، در باال مي ها و بدي خوبي

 ابدرو، اول بايد عدالت در عالمان و حاكمان تحقق ي ازاين
عالم با حاكم بسازد، و حاكم نيز از  اگر ).82:1380حكيمي، (

سنه، استخوان هاي گر خدا نهراسد و توانگران مثل گرگ
محرومان را با دسترسي به كيل و ميزان و واردات و صادرات و 

هاي كاذب خرد نمايند، در چنين  گذاري آزاد و ايجاد تورم نرخ
عدالت  ). اجراي1384:48(حكيمي، وضعي پناه محرومان كيست؟

چنداني  ةديفااين صورت  ريدر غبايد به بهترين صورت باشد، و 
عدالت را اجرا « فرمايد: ع) ميكاظم ( امامست. برآن مترتّب ني

» را به بهترين صورت اجرا نمايد نتواند كرد، مگر آنكه آن
  ).346:(همان

  برخي تدابير و احكام اسالم در جهت توزيع عادالنه درآمد
مالي،  ةيسرماقوانين توزيعي اسالم در راستاي اصالح بازار  

سرمايه انساني است. تعديل بازار سرمايه فيزيكي و تقويت بازار 
مالي)، اسالم با تحريم ربا ( ينقد ةدر راستاي تعديل بازار سرماي

انساني،  ةيسرما و جهت تقويت بازار است هشدو... وارد عرصه 
 تأكيداسالم برگسترش روابط حقوقي كار و دستمزد عادالنه 

چهارم، اسالم با وضع  مرحلةدارد. عالوه براين سه اقدام، در 
نفع فقرا و محرومان دست دولت را در دخالت در احكامي به 

هاي  پذير از طريق گرفتن ماليات به اقشار آسيب و كمكاقتصاد 
هاي  مختلف از ثروتمندان و پرداخت به محرومان و يا پرداخت

با تدابيراسالم، رقابت  كه يطور بهاست،  انتقالي به فقرا بازگذاشته
اي فوق عمل  سرمايهيي را كه در بازارهاي ها و گروهافراد 

شود. براي  كنند، تبديل به رقابت عادالنه در كسب درآمد مي مي
عدالتي، دين اسالم برخي وظايف را به عهده عموم  مبارزه با بي

است و برخي وظايف ديگر را بيشتر متوجه  افراد ملت نهاده
  .است هحاكميت و دولت اسالمي ساخت

  يت ملتمسؤول .3-1
بر مبناي اصل برادري اسالمي  ،مياسال ةجامعافراد در  

نيازهاي اساسي يكديگر وظيفه دارند كه در  تأميننسبت به 
 كنندگان سوانح طبيعي به يكديگر ياري رسانند و خداوند، كوتاهي

 سورة( است هكرددر راه انجام اين وظيفه را تهديد به نابودي 
كردن نظريات  . حكيمي جهت عملياتي)38ص): محمد ( ةمبارك
 »حزب مستضعفان«كند كه حزبي به نام  پيشنهاد مي خود

هاي باالي آن، فردي كه از  تشكيل شود و شرط شود كه در رده
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اي دارد پذيرفته نشود، تا بفهمند نداشتن يعني چه؟ و  خود خانه
به آن اجازه فعاليت سياسي مثل فرستادن نماينده به مجلس داده 

ي ا مجلهت، انتشار ). از ديگر اقداما228:ب1377حكيمي، شود (
قشرهاي مختلف  وروز حالاست، كه در آن، » مستضعفين«به نام 

محرومان انعكاس يابد، در محتواي آن عالوه بر بيان وضع 
داران جامعه را افشا  محرومان، بايد وضع زندگي قاروني سرمايه

هزينه  كند. خود مجله نيز بايد با كاغذ كاهي، جلد كاغذي و كم
  ).51 -1384:50حكيمي، شود (تهيه 
  عالمان و حاكمان - الف
يك نظام عادالنه بر اخالق اقتصادي  ارائهحكيمي در جهت  

زيادي دارد، دو گروهي كه بـه روايـت    تأكيدحاكمان و عالمان 
هســتند ص) كليــدهاي صــالح و فســاد امــت اســالم (پيــامبر 

). حكيمي در آثار خويش از 478 :ب1380حكيمي و ديگران، (
انـد، بـه بهتـرين     كه در راه تحقق عدالت گـام برداشـته  علمايي 

). وي هـدف  1362(حكيمـي،   اسـت  هكردشكل تعبير و تمجيد 
هــاي علمــاي شــيعه ماننــد  هــا و حماســه هــا و تحقيــق تــالش
 حكيمـي، دانـد (  يم» اصول عدالت كلي«الدين را استقرار  شرف
الــدين  ). او بــا اشــاره بــه نامــه ســيدجمال236 -234 :ب1360
كـه طـي آن سـيدجمال،    -ادي، خطاب به ميرزاي شيرازياسدآب

دليل مرجعيت عام را برپايي ستون عدالت ذكر نموده و سكوت 
عدالتي را سبب سستي باورهاي ديني مردم و  مرجع در برابر بي

سكوت در برابر ثروتمندان متكـاثر را   -داند مي ها آنسرگرداني 
  ).102- 99:، ب1378حكيمي، ( .شمارد ها مي عامل سرگرداني توده

اسالم، كنارگذاشتن توانگران  تأكيداز جمله اصول مورد  
با ثروتمندان  نشيني همطور عام و تحريك عالمان به ترك  به
با هر گروهي، پيروي از  نشيني همطور خاص است، چراكه  به

شدن با  ا آنان را به دنبال دارد و نزديكرنگي ب آنان و هم
و فساد اخالقي آنان به ديگران متكاثران موجب سرايت آفت 

اخالق موردنظر اسالم بر نفي حاكميت مال  كه يدرصورتاست، 
دارد. عالمان بايد بر بازوان محرومان در پيشبرد اهداف  تأكيد

كه دين خدا بر بازوان محرومان و  ديني تكيه كنند، چرا
سوره هود بر اين  29. آيه است هماندهاي ايشان استوار  خون

(حكيمي، » و يا قوم ال اسئلكم عليه ماال« دارد: تأكيدواقعيت 
هايي را  ). در اين مسير نبايد فريب هزينه147-132 :ت1378

پردازند،  جهت امور مؤسسات ديني مي ،متكاثرانبرخي كه 
هرگز به دست ظلم استوار  ،دين عدل ةيپابخورند، چراكه 

گي ). بقاي طاغوت اقتصادي بست1369:68حكيمي، شود ( نمي
مردم دارد. دانشمندان و عالمان بايد با ظلم و  ةتودبه جهالت 

فساد اقتصادي مقابله كنند و ديگران را نيز هدايت كنند. 
 ةداوطلبان هاي بدون ضمانت و حكيمي روح اجرايي را به توصيه

، آن را به اخالق الزم اجتماعي تبديل است هديدماخالقي در فقه 
  نگرد. ن غايتي بزرگ ميعنوا و به اخالق به است هكرد
  ساير اقشار -ب

آيد)  كه در قسمت بعد مي  ناعالوه بر نقش عالمان (و حاكم
 مةدر مبارزه با مفاسد اقتصادي و تحقق عدالت اقتصادي، ه

 نگاران، مردم ازجمله مبلغان، استادان، طالب و دانشجويان، روزنامه
كه نقش خود را در اين  اند موظفنويسندگان و هنرمندان 

). از جمله 72-1369:68حكيمي، كنند (حركت انقالبي ايفا 
طور اختياري در جهت عدالت  تواند به مواردي كه ملت مي

اقدام به انجام آن نمايد، وقف و انفاق اختياري است. مواردي 
واجب بر عهده عموم است.  صورت بهمثل كفارات و نذورات 
تصادي به سود كم اكتفا كنند، چراكه مردم بايد در مبادالت اق

 است گرفتن سودهاي كالن تحت عنوان ظلم و يا غبن قرارگرفته
). در باب 566و  562 :پ1377(حكيمي،  باشد. و حرام مي

انفاق، ازنظر حكيمي، انفاق بر دو نوع اختياري و الزامي است 
كه افراد با انفاق مقدار زايد مال و امكانات خويش از تعدي و 

 - 99 :ب1381 حكيمي،كنند ( طغيان در امور مالي پرهيز مي
100.(  

  دولت)( تيحاكموظايف .3-2
است كه بايد انتظارش را » اجتماعي -الهي« دةدين يك پدي

عامل «از فرد، جامعه و حاكميت بيان نمايد، نظام ديني بايد 
» قائم بالقسط«ديني بايد  امر بالعدل)، و جامعة(ان اهللا ي» بالعدل

درستكار و  دار نيدقوم الناس بالقسط)، و افراد اين جامعه، (لي
: ب1378حكيمي، باشند (الذين آمنوا و عملوا الصالحات) (

است كه با  شخصيع) صادق (). والي اسالمي ازنظر امام 51
حكومتي كه بر اساس  در اجراي عدالت به فعاليت برخيزد.

قسط در  ةاقامشود، اولين واجب پرداختن به  اسالم تأسيس مي
). اسالم تكاثر 281و  279 :پ1377حكيمي، است (بين مردم 
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پذيرد و هدف مكتب  و ثروتمندي افراطي و رواج فقر را نمي
جامعه بر اساس اقتصادي متوازن است  اسالم، ادارة اقتصادي

كه اختالف مردم در مصرف و ميزان معيشتي كم، يا محو شود. 
حكيمي، ( باشند داشتهن مباهگيري  و در مالكيت تفاوت چشم

  ).657و  661و  466 -464 :ب 1380
حكومت بايد در موارد زير اصالحاتي در خود داشته باشد: 

داران در  حذف نفوذ سرمايه  بهبودكيفيت مقررات و مديريت،
 ةننديآفرعنوان  كردن ليبراليسم اقتصادي به كن ها، ريشه دستگاه

هاي  تمردان با جاذبهشدن دل دول فقرها، پرهيز از ربوده ةهم
حكيمي، ( ياقتصاد ةواقعقدرت تشخيص حوادث   مالي،
). وقتي مردم گمان كنند كه تبيعض و بلعيدن اموال 1369:44

حاكم   ،است هشدي امن ايجاد ها هيحاشعمومي توسط ساكنان 
بايد توضيح دهد و از جامعه عذرخواهي و افشاگري كند، نه 

  ).513 :ب1380حكيمي و ديگران، ( ياخفاگر
عدالت از  نمودن  احكام ثانويه و حكومتي؛ ابزار عملياتي

  جانب دولت
كه  طوري به عدل الهي در امور تكويني و تشريعي جاري است،

 بنابراين، است. عدالت ترين داعي در اجراي بزرگ ،شرع الهي
تنها فضيلت  كه نيااجراي عدالت، واجب حكمي است، نه 

عنوان نمونه،  ). به64 :الف1383اخالقي داشته باشد (حكيمي، 
عنوان يك موضوع  در مراتبي به» داري در معيشت اندازه«اصل 

تنها يك موضوع اخالقي  تكليفي و حكمي مطرح است، نه
است داراي ضمانت اجرايي نيرومندي  بنابراين،صرف، و 

جالي واسع براي رو م ). ازاين369 -368 :ت1378حكيمي، (
شود.  دخالت حاكميت در برقراري عدالت اقتصادي فراهم مي
شود  در مواردي نياز به تحقق عدالت اقتصادي اسالم سبب مي

عملي به خود بگيرد،  جنبة يو حكومتكه برخي احكام ثانويه 
ويژه در شرايطي كه برخي از احكام اوليه، به داليل تاريخي يا  به

و احسان استنباط و تنظيم كافي و  عدل ةاقاموضعي، براي 
هاي  كه نصاب عنوان نمونه با توجه به اين وافي نيافته باشد. به

زكات ظاهري براي ساخت اقتصاد اسالمي از جانب پوشش 
ها بسنده نيست، عمل به احكام زكات  جانبه معيشت توده همه

هاي اقتصادي در سطح جامعه  باطني و يا نبرد با طاغوت

)، و حكومت 651-650 :ب1380حكيمي، ( دابي ضرورت مي
  نمايد. اسالمي آن را بدل به تكاليف الزامي مي

سهم صاحبان عوامل توليد و توزيع ( ديتولتوزيع بعد از 
  1مجدد درآمد)

هاي  در نظام اقتصادي اسالم به توزيع منابع توليد و ثروت
، مباحث توزيع است هاي شد بحث مالكيت) توجه ويژه( يعيطب

هاي آن مربوط  توليد به مباحث مالكيت و محدوديت قبل از
مالكيت عمومي و مالكيت  در كنارمالكيت دولتي  كه شود يم

رود. نقش  خصوصي، ضلع سوم مالكيت اسالمي به شمار مي
معيارهاي توزيع و نياز به دولت، بيشتر در مرحلة توزيع بعد از 

باني توليد مطرح است، اين معيارها در هر نظامي بر اساس م
معيار و عامل اصلي  ،گردد، در اسالم فكري آن نظام تعيين مي

نياز است، اين  ،كار است، معيار توزيعي ديگر در اسالم ،درآمد
 صورت بهيي و گاه در كنار يكديگر و تنها بهدو معيار، گاه 

  ).331 :ق 1408الصدر، كنند ( مكمل نقش ايفا مي

  شدن عدالت، نياز به عمل انقالبي عملياتي
بايد انقالبي عمل  ،درواقع دولت در مبارزه با ظلم اقتصادي

اي است مهلت ناشناس، ضربتي، بدون  نمايد و انقالب پديده
اين حقيقتي است كه وقتي در   پروا، ها و بي موقعيت ةمالحظ
ع) ( يعلامام  ؛ور شد آتش انقالب مردمي شعله ،سوم ةفيخلزمان 

حركت غيرانقالبي، طاغوتيان به آن اشاره فرمود. چراكه در هر 
يابند تا با استفاده از امكانات و روابط قبل از انقالب،  مجال مي

مقاصد ارتجاعي خود را محقق كنند، زمام  رده،تجديد نيرو ك
احتكار،  و با انحصار، رنديگ دستاقتصاد و ساير امور جامعه را به 

در اسراف و فسادپراكني به ريش همه بخندند.   آفريني، تورم
ها طبقات محروم در متن هستند و ديگران در حاشيه و  انقالب

» اصالح تدريجي«آري  .شود عكس بهنبايد پس از پيروزي، كار 
حكيمي، است (ناممكن » انقالب تدريجي«امكان دارد، اما 

                                                         
ع يد، توزيع ثروت قبل از توليرد: توزكع اشاره يبتوان به سه نوع توز ديشا .1

د به يع بعد از تولين جهت توزيثروت و درآمد. در ا ع مجدديو توز يعوامل
. به: ك. ر. شد خواهدم يع مجدد تقسيو توز يع عوامليدو دسته توز

ه به موضوع ك يركن متفيرسد اول ) به نظر مي100-94: 1381يوضلو، (ع
باشد. صدر  محمدباقرد ي، شهاست كردهيع قبل و بعد از توليد توجه توز

 ).543و  497 :ق 1408(الصدر، 
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). انقالب دو ويژگي عمده دارد: اول، انقالب 1369:64-67
 يعلامام  چنانكهپذير نيست؛  بدون تغيير ماهيت اوضاع، امكان

هاي اقتصادي  ع) در دومين روز رسيدن به خالفت، جريان(
هايي را كه به اشخاص هديه  گذشته را محكوم كرد كه زمين

 :ب1380 گرداند (حكيمي،بازخواهدالمال  به بيت است هشد
  ). دوم، در انقالب واقعي، مهلتي نيست.549-550

  كيمي:عدالت ح ةينظرشدن  مراحل عملياتي
  دو اصل مقاطعه و دفاع

والي مسلمانان و دولتمردان حكومت بايد اصالح را از خود 
باشند: عدم اجازه  آغاز كنند و به موارد زير توجه داشته

ترين  سطحي زندگي حاكم با ضعيف آوري مال، لزوم هم جمع
داشتن  فرد، عدم طرفداري از نزديكان، عدم قبول هديه، كنارنگه

-468:ب1380 يا داشتن ساختمان (حكيمي،خود از مالكيت 
). اولين گام در راه تحقق قسط، از بين بردن دو مانع بزرگ 474

اي  است و تضاد تكاثر و فقر با قسط تضادي ريشه تكاثر و فقر
هاي اصالح اجتماعي، اول بايد رابطه با  است. در حركت

 سورة»(ه من اجرما اسالكم علي«شود مستكبران اقتصادي قطع 
و سپس به دفاع از مستضعفان پردازند،   )،86 هيآص:  ةركمبا

دارن نباشد، به دين و  چراكه هر عملي كه با بريدن از سرمايه
دنياي مردم ضربه خواهدزد. دو اصل مقاطعه از متكاثران و 

 1377حكيمي، است (اصالح اجتماعي  ةالزمدفاع از محرومان، 
  ).352-346 و 327 :پ

هايي از تاريخ اسالم  خود، مثال ةينظرحكيمي براي تبيين 
اسالمي بايد در منش خود  ةجامعكه سران  مطرح مي نمايد

نشيني با ثروتمندان ترجيح  مجالست با فقرا را نسبت به هم
). حاكمان اسالمي بايد با متكاثران 34 :ب1381 حكيمي،دهند (

 چنانكهنشيني با بينوايان بپردازند،  قطع رابطه كنند و به هم
زيستن با شما باد «پيامبر (ص) به فقراي اصحاب خود فرمود: 

 يعل). به فرمايش امام 596 :ت1378حكيمي، »(و مردن با شما
كار  كه سازش ناتوانند ترويج كنند، مگر آن دين خدا را نمي ،ع)(

ها و  طمع درگروو دل  نگردندنباشند و با دنيادوستان همسو 
عدالت ة حوز). در 1369:82 حكيمي،باشند ( ها نداشته هوس

عدل و حق (تكاثر و اتراف) نابود نشود، باطل (اقتصادي نيز تا 
). 353 :پ1378حكيمي، نخواهدگرفت (ي آن را ) جاانصاف

بامدادان در معابر به حركت در  ،واقعي ةعيشعنوان يك  اباذر به
خواند  اموال و فقرا مي ه دربارةآمد، و در ميادين شام چند آي مي

شد  كاخ ستمگران با پرخاش و اعتراض رهسپار ميو رو به 
  ).141 :تا، ب حكيمي، بي(

  مقاطعه (قطع ارتباط) با متكاثران - الف
جامعه با متكاثران قطع شود و  ةرابطازنظر حكيمي بايد 

دولة بين االغنياء) سبب بگردد (كه مال بين مشتي توانگر  اين
در جامعه  ثروت اصوالًو  ديايبشود مال حالت ضد قوامي  مي

باشد  اسالمي نبايد نفوذ و جاذبه و قدرت خاص داشته
 ايدنكردن عدالت، اهل  ). در جريان عملياتي1369:45 حكيمي،(
طلبي در  اند و با فرصت متكاثران و...) مانع اجراي عدالت(

كنند، و جهت عادالنه دين را تغيير  مشاغل اساسي نفوذ مي
هد بخواهند كار را درست دهند، در اين حالت اگر افراد متع مي
ها  برند، موفق نخواهندشد، چراكه در جهت تثبيت معلول شيپ به

 :پ 1378حكيمي، اند ( ها را فراموش كرده علت حركت كرده،
356.(  

  كننده به تكاثر اصول دعوت
ازنظر ايشان چهار اصل وجود دارد كه مردم را به تكاثر 

. اصل 1كند:  مبارزه ميها  حال اسالم با آن خواند و درعين فرامي
        نفسي: مال دوستي كه ريشه در ژرفاي وجود آدمي دارد.

سازي مال  طلبي، شخص را به افزون . اصل اقتصادي: مال2
 ةشالود. اصل اجتماعي: نظام فرهنگي جامعه، 3كند.  دعوت مي

دهد و زمينه را  اصلي نظام اقتصادي جامعه و فرد را تشكيل مي
. اصل سياسي: 4آورد.  آوردن مال فراوان فراهم مي جهت به دست

كه همان نگرش دستگاه حاكم به مسائل مادي و سياست 
اقتصادي است، كه اگر با اقتصاد آزاد و متكاثران هماهنگ باشد، 

  ).377-376 :ب1381حكيمي، ( خواهدكردباز  ها آنراه را براي 
  هاي مبارزه با تكاثر روش

  تكاثربراندازي ارزشي  -روش اول
اسالم براي مبارزه با اين عوامل و براندازي نظام تكاثري از 

گرايي  نمايد و يك ويران روش براندازي ارزشي استفاده مي
 كه يطور بهنمايد،  هاي تكاثري را خرد مي سازنده دارد. ارزش

). 427-425 :همانخواند ( اشراف مردم را بدترين مسلمانان مي
رود،  هاي تكاثري به مقابله با آن مي با براندازي ارزش سو كاز ي
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هاي نمونه كه ريشه در فطرت  ريزي ارزش و از ديگر سو با پي
 ،نيازي به توجه به خدا، عمل به قرآن دادن بي دارد، مانند ربط

يقين و دانش و ترويج قناعت برخوردي فعال در اين زمينه 
است كه براي انسان تركيبي از جسد و روح قائل  دارد و ازآنجا

داند، و احوال روحي را از  و او را موجودي باقي و نه فاني مي
رو به موضوع غنا و  شمارد، ازاين تر مي احوال جسمي شريف

دهد،  فقر روحي اهميت بيشتري نسبت به غنا و فقر مادي مي
هيچ فقري چون فقر قلب «ع) باقر (به فرمايش امام  كه يطور به

است كه تكاثر برافتد و نظر اسالم اين  بنابراين،» نيست.
 ازآنچهكه با هزينه و پرداخت مشتي  كن شود، نه اين ريشه

). و 480-465 :هماندهد (به بقاي خود ادامه  است هكردخروار 
نياز گشتن را با پرهيزگاري، با عقل و دانش، با  در مقابل بي

شمارد و به عدم  قناعت، با ترك آرزوها و نه در مال فراوان مي
  دهد. رابر توانگران فرمان ميتواضع در ب
  كارگيري زور و مصادره اموال به -روش دوم

با قدرت است كه حقوق مستضعفين از مستكبران  
شغل دولتي،  ،. با توجه به آيات و رواياتشود مي هبازگرفت

ي جامعه را بازگرفته، به ضعفاامانت است. دولت بايد حقوق 
و  نداموال نامشروع و غصب شده را مصادره ك ،رساندبها  آن

و  594 :همانقراردهد (توجه به ضعيفان را در كانون توجه 
458-460.(  

ي عقيده دارد كه حاكميـت اسـالمي   وغناي تكاثري،  دربارة
بـه موضـع    نـد و بايد بدون درنگ اموال تكـاثري را مصـادره ك  

و حـالل  گونـه امـوال از راه مشـروع     ، زيرا اينبازگردانداصلي 
 اسـت،  شود و با تعريفي كـه در اسـالم از مـال شـده     جمع نمي

بخش است و تكاثر ويرانگر، و  سازگاري ندارد. چراكه مال قوام
ازنظر اسالم ماليت ندارد، و عالج آن در نفي آن است، نه مانند 

اسـالم   ،ديگـر  عبـارت  ات. بـه داري در وضـع ماليـ   جهان سرمايه
كـه آن را بـه رسـميت     پـذيرد، نـه ايـن    ماليت اين اموال را نمي
 1377حكيمـي،  كند (هاي سنگين وضع  بشناسد و بر آن ماليات

ع) در روز دوم ( يعلـ ). مصادره، واقعيتي است كه امام 73 :پ
بـاقر  خالفت خود در مدينه مطرح كرد و به مصداق كالم امـام  

عـج) هنگـام   قـائم ( « تاريخ نيز اتفاق خواهدافتاد: ندةع) در آي(
نمايـد و در   ، باطل اعـالم مـي  است هبودهر چه كه از قبل  ظهور

 1380 (حكيمـي، » نمايـد  برخورد بـا مـردم از عـدالت آغـاز مـي     
اندوزان  . گرفتن ازحرام1حاكم اسالمي دو وظيفه دارد:  ).359:ب

. رسانيدن اموال به دست محرومـان، در  2 و مستكبران اقتصادي؛
طور مستقيم به دست خود محرومـان يـا    اين مسير بايد اموال به

سـاخت   و نه با ادها و نهادهانه ازطريق بني ها برسد، خانواده آن
چراكه موافق كامل ماهيـت انقالبـي   (بناها و تأسيسات فرهنگي 

نـه از  سـازي نيسـت)، و    اسالم و خالف آرمان اسالم در انسان
ـ  توانگران (طريق  انـد،   كـه درد نـاداري را نچشـيده    ناچراكـه آن
 ةخردشــدهــاي  تواننــد وكــالي مناســبي بــراي اســتخوان نمــي

برخــي از آنــان را گــرگ  ،ع)ســجاد (محرومــان باشــند، امــام 
امـام حسـن    ةفرمـود و از گـرگ شـباني نيايـد، بـه      است هدينام

فقـرا را  هـاي   انـد كـه ارزاق و ثـروت    ها بـوده  ع) آن( يعسكر
فقــر فقيــران و محروميــت «معتبــر انــد و در احاديــث  دزديــده

همه و همه » محرومان و گرسنگي گرسنگان و برهنگي برهنگان
-1369:39 ) (حكيمي،است هشدبه جنايات ثروتمندان نسبت داده 

هـاي فاسـد    معيشـت  هـاي قـاروني،   تسامح درمورد مالكيت). 36
پرسـت   ران رفـاه دا هـاي ضـد قرآنـي سـرمايه     اترافي و زنـدگي 

ويـژه كـه متكـاثران بـا اسـتفاده از       جايز نيست، بـه  عنوان چيه به
ـ آانـد، در   امكانات جامعه به ثروت خويش رسيده  ةسـور  78 ةي

كه قوم قارون به او گفتند: بـه جهـت امـوال      پس از آن ،قصص
فراوان شادي و شادخواري نكن و از احسان آن غفلـت مكـن.   

ــت:   ــارون گف ــال از راه «ق ــن م ــن    اي ــه م ــه دارم ب ــي ك علم
ثروتمندان گمان دارند كه اموال فراواني را كـه  » …است رسيده

 حالي در  اند، دارند با توانايي و نبوغ و علم خود به دست آورده
ها از خداي متعال است و امكاناتي كـه در   كه توانايي فكري آن 

هاي علمي نيز از حاصـل   اند از جامعه و تجربه آن تصرف كرده
 -330 :ب1381 محققان و متخصصان اسـت (حكيمـي،  تالش 

332.(  
، نيز تري از ثروتمندي است پايين ةدرجغناي وافر كه  دربارة

ي كه اگر صورت بهايشان قائل به حضور قوي دولت است، 
توان  ، اقدام به بذل نكرد، ميمال صاحبجامعه نيازي داشت و 

 با احكام حكومتي به تعديل آن پرداخت و بلكه باوجود
شود، زيرا مالك  هاي گسترده، الزم و واجب مي محروميت

قوانين  ه بر همةاصلي در اسالم، ايجاد قسط قرآني است ك
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ارتجاعي  ةديپدحاكم است، نه كشيدن ديوار آهنين پيرامون 
  تواند از راه داري (كه به نص احاديث مال فراوان نمي سرمايه

گذاشتن اين  باقي، ديگر سوي ازباشد).  گردآمدهحالل و مشروع 
 ةجامعاسالمي است، چراكه بقاي  ةجامعاموال، سبب نابودي 

به سير صحيح مال و امكانات در جامعه،  است هاسالمي وابست
ان من بقاء «اي  هاي جامعه در دست عده نه تمركز ثروت

ان تصير االموال عند من يعرف الحق   المسلمين و بقاء االسالم،
جايي براي حضور عدل  ،ي وافربا غنا». …و يصنع المعروف

 ستينمجالي براي بقاي دين خدا  ،ماند و بدون عدل نمي
، نه با سكوت است هدين با عدالت زند». العدل حياه االحكام«

مستكبران اقتصادي و زالوصفتان جبار و تحمل آنان «برابر در 
) اگر معلوم 33-1369:31(حكيمي، » اكبر دركنار مسجد و اهللا

اسالمي ضروري است،  ةجامعب بنيادين در شود يك انقال
اموال تكاثري به حالت غناي وافر نيز  م مصادره دربارةحك

  ).73:پ1377حكيمي، ( ابدي تعميم مي
  مقدارهاي تقريبي در تعيين كنز و تكاثر

، است هذكرشدطور متفاوت  ميزان كنز مال در روايات به
هزاردرهم و  چهارهزاردرهم، صدهزاردرهم، دوهزاردرهم، ده

، ارتباط محكــــم قضايــــاي اقتصادي با علت اين اختالف …
افراد، موضوعات خارجي و ترازهاي اجتماعي است كه برحسب 

ها بايد در  ها، جامعه و... متغير است و اين واقعيت احوال، زمان
ها مجوز اين  شود، اين اختالف تعيين سطح كنز درنظر گرفته

حكيمي، شوند (مالي از اعتدال خارج  ةنيزم درنيست كه افراد 
). مناسب است كه حكيمي يا ديگر 240- 221 :ت1378

صورت عيني ارائه  محققان راهكاري براي تعيين اين حدود به
هايي جهت تعيين خط فقر صورت  طور كه تالش دهند، همان

  .است گرفته
  مبارزه با فقر و دفاع از محرومان -ب

ص) در حديثي، شيوع فقر را در مردم سبب اسالم (پيامبر 
و مقصر اصلي در اين رابطه را حكومت  است هدانستكفر آنان 

طوركلي نظر  ). به1369:44حكيمي، ( دينما اسالمي معرفي مي
بردن علل  اي و معطوف به ازبين اسالم به فقر، نظري ريشه

ـادي فقر است (حكيمي ــرهنگي و اقتصـ ـاسي، ـف  ،فردي، جمعي، سـي

كه غير از علل فردي، نقش دولت و  )،452- 436 :ت1378
  حكومت در ساير علل واضح است.
  مقدارهاي تقريبي تعيين خط فقر

خود و  ساله كي ةنيهزاست كه  كَسيفقير شرعي، 
است كه از فقير  كَسيباشد و مسكين،  اش را نداشته خانواده

با شأن انسان  فقر ).349-348 :ب1380 حكيمي،باشد (نواتر  بي
   نيازمندي بايد نظر اسالم و عزّت مؤمنان سازگاري ندارد و از

  
  
  
  
  
  

. روز شبانهشود، نه نسبت به  گرفتهفقرا به ميزان سال درنظر
 يعلشود، به تعبير امام  تأمينواجب است نيازمندي ساالنه فقرا 

). 723 :همانشود (مندي فقير يافت  در اسالم نبايد عائله ،ع)(
 تأكيدشركت فقيران در دارايي توانگران در احاديث گوناگون 

مالك در تعيين حق فقرا در مال توانگران، آن ميزان   ،است هشد
 تأمينجهت  ،ع)( يعلامام  حيصرت بههاست كه  از اموال آن

). امام 555-554 :ت1378حكيمي، باشد (معيشت آنان بسنده 
مدتش  حكومت كوتاه ةدوروضع مردمان پس از  ةدربارع) ( يعل

افراد نان  نيتر نييپا، اند داكردهيپمردم كوفه زندگي خوشي «فرمود: 
 »نوشند. گواراي) فرات ميآب (خورند و خانه دارند و از  گندم مي

بايد به حدي برسند كه ازدواج  فقرا .)251:پ1377(حكيمي، 
 :ب1380 حكيمي،روند (كنند و حتّي صدقه دهند و به حج 

181- 182.(  
  برخي تدابير اسالم كه وظيفه دولت است

  هاي نظارتي . سياست1
پرهيز از تسلّط انحصاري توانگران بر  مبارزه با انحصار:

  ).76 -67 :ب1381حكيمي، اموال (
واحتكارا «اشتري  ةعهدنامعموميتي كه در  نبرد با احتكار:

، حرمت احتكار در موارد غيرمنصوصه را وجود دارد» للمنافع
  ).663:پ1377حكيمي، كند ( تأييد مي

  

  ي اسالميها اتيمالانواع . 1جدول
 ماليات متغير ماليات ثابت
 زكات رسمي

  خمس
  خراج
 جزيه

  زكات باطني
  ماليات طسق
  انفاق الزامي
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  : يفروش گرانگذاري و جلوگيري از  اهميت نرخ
تنها جايز است، بلكه بايد قدرت خريد  گذاري دولت نه نرخ

  ).664 :همان شود (گذاري مراعات  در نرخمردم نيز 
روابط بازرگاني مبتني  ،اسالمدين مبين  نظارت بر بازرگاني:

كه داراي مفاسد بـزرگ    بر اقتصاد آزاد ليبراليستي را به سبب آن
پذيرد. بازرگـاني بايـد    قسط اجتماعي است، نمي ةباد دهندو بر 

داراي قيود و خارج از انحصار متكاثران باشد، اجناس وارداتـي  
  ).599:پ 1377حكيمي، باشد (هاي عامه  بايد در جهت رفع نيازمندي

  هاي درآمدي . سياست2
هاي درآمدي و  هاي دولت در اسالم، سياست بيشتر سياست

ثروتمندان كسب تر درآمد خود را از  مالي است. دولت بيش
هاي خود را صرف  تر هزينه از طريق ماليات) و بيشكند ( مي

  كند. رفاه محرومان مي
: ماليات دريافتي دولت اسالمي از درآمدهاي دولت 1. 2

  ثروتمندان در دو نوع ثابت و متغير است.

چهار ماليات شرعي ثابت زير  ثابت: يها اتيمال 2. 1. 1

  .شود مي هتر از ثروتمندان گرفت بيش
زكات را به  ،ع)( يعسكرامام حسن  زكات رسمي:

دهد كه  ، و اين نشان مياست هكردتعريف » مواسات برادران«
هاي  آن در بين توده گردشروح اقتصادي دين، انفاق مال و 

نفس  ةيتزكمال به  ةيتزكمردم است. در تشريع زكات عالوه بر 
و زندگي مادي و روحي انسان  است هشدنيز توجه  مال صاحب

كند و اين حد قوام و حد وسط در مال، باعث  تالقي مي باهم
و  350:ب 1380 حكيمي،است (قوام زندگي مادي و روحي 

نگراني وجود ندارد كه از تعميم زكات بر غير ). «373 -372
خصوص در اين روزگار كه از  به» داري كنيم گانه جانب اشياء نه

تكاثر نيز  ديگر، سوي ازو  است هيكاري شايع شدفقر و ب سو كي
 تمركزها  هاي بانك هاي فراوان در صندوق و پول افتهي گسترش

، سزاوار است كه از اين اموال دو نوع ماليات گرفته است هافتي
 ،محور اسالم شود: خمس و زكات، و اين با روح عدالت

  ).360 :هماناست (سازگارتر 
سهم سادات) از درآمدهاي حاكميت خمس (خمس: اگر  -
نيازهاي جامعه در نظر  تأميننه شخص امام)، جهت ( ياسالم

در اين صورت آنچه به  -بنا به فتواي برخي فقيهان -شود گرفته
هاي دستگاه حكومت  سادات مستحق تعلق دارد، از هزينه

توانند حقوق خود را با عزّت و كرامت،  شده و مي محسوب
دارند مت اسالمي از حاكميت دريافت چون كارمندان حكو

، شود مي هكه خمس از درآمدهاي باال گرفت آنجا ). از338:همان(
  نشانگر بخشودگي مالياتي درآمدهاي پايين است.

گزاران درنظر  وضع ماليات خراج توانايي خراج در خراج:
  .شود مي هگرفت

(كه از پرداخت  شود مي هجزيه فقط از اهل كتاب گرفت جزيه:
  ).اند معافو زكات  خمس

  هاي متغير ماليات 2. 1. 2
 ةسور 24-20 آيات ةدربار ،ع)صادق (از امام  زكات باطني:

پرسيدند، » و في اموالهم حق معلوم؛ للسائل والمحروم«معارج 
اين چيزي جدا از زكات است و بايد هر شخص « فرمود:

 صورت روزانه يا هفتگي يا ماهانه يا ساالنه پرداخت آن را به
 ةدربار). فقهاي گذشته 394 :(همان» براي خويش مقرّر دارد

اند، مانند گرفتن خمس مكرّر،  هايي انديشيده مبارزه با تكاثر راه
اي كه برخي آن را  گونه بر پرداختن زكات باطنه، به تأكيدو 

صراحت  به ،شيخ انصاري انندي فقها مبرخ اند. واجب دانسته
معلوم و زكات باطني از  اند كه واجب بودن حق معتقد شده

). 436-435 :41همان، فصل ( شود مي هبسياري روايات نتيج
اين عده از فقها و محققان زكات باطني را تا اضمحالل فقر 

رسد حكيمي به اين  اما به نظر مي شمارند؛ مطلق واجب مي
او بايد فقر نسبي نابود شود.  ةشياندكند و در  مقدار بسنده نمي
در زكات  ،مسلمانان است ةعهدقوقي كه به ازنظر حكيمي، ح

ويژه ثروتمندان مكلّف  شود و مسلمانان به رسمي خالصه نمي
كه از زكات  سمي هستندبه اداي زكات باطني دركنار زكات ر

نابودي تكاثر و فقر است.  ،تر است، چراكه هدف رسمي فزون
است، بلكه به  پرداختن زكات باطني به مقدار مال موكول نشده

، است هشدهاي مردم موكول  ود ناكامان و محرومان در بين تودهوج
و  417- 416:همان( رديقرارگتا انسان دركانون كرامت و ارزش 

هاي شرعي  اگر فقر در جامعه با پرداختن نصاب بنابراين،). 446
اموال خود آن قدر بدهند كه  ةمانداز بين نرود، توانگران بايد از 

نياز نيازمندان رفع شود و تنها به زكات رسمي اكتفا نكنند. 
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  هاي دولت هزينه 2. 2
عنوان  ) به…هاي بدون مالك و معادن، مراتع، زمينانفال (

از منابع حكومت اسالمي و امام است. توزيع و مصرف  ،اولي
تر اوقات به نفع صاحبان درآمدهاي  هاي اسالمي در بيش ماليات

گروهي كه زكات  جزو هشت ،عنوان نمونه پايين است، به
دارند، دو گروه فقير و مسكين قراردارند (فقير  دريافت مي

اش را  دهخود و خانوا ساله كي ةنيهزسي است كه كَشرعي، 
سي است كه از فقير بينواتر باشد). پرداخت كَندارد و مسكين، 

كه  رمسلمانانيغدين بدهكاران و كاستن از نيازهاي مسلمانان و 
هاي حكومت اسالمي  فقيرند يا از كار عاجزند، بخشي از هزينه

 -348و  329 :همانشود (است، تا از شيوع فقر جلوگيري 
  ).456 - 455و  349

تر در جهت كمك به اقشار  عمومي دولت نيز بيشخدمات 
بر حكومت اسالمي واجب است كه براي همه «محروم است، 

صورتي مناسب، خوراك و مسكن و امكانات رفاهي  مردم ... به
ترين فرد همان چيزهايي را  فراهم كند، تا چنان باشد كه پايين

 آشامند و ند و ميرخو بخورد و بياشامد، كه بزرگان قوم مي
). 258 :(همان» گرانداراي خانه و سامان باشند، مانند دي

آوردن نان و كتاب براي همه  حكيمي در جاي ديگري بر فراهم
، معتقد نيازا شيپهاي سال  از سال جانب نيا«دارد:  تأكيدمردم 

» بودم كه دو چيز بايد در سراسر جامعه رايگان شود: نان، كتاب
تعارف است، و مقصود از مقصود از نان همان چند قسم نان م

 -ي ضروري دينيها كتابعالوه بر كتب درسي، برخي   كتاب،
  ).23-1384:21(حكيمي، …و -سياسي

  حكيمي از بعد انسجام بيروني ةينظرنقد  -پ
هاي محتوايي،  با استناد به نگرش ساير فقها و با بررسي

عدالت اقتصادي  ةينظركردن  نقدهاي وارد بر امكان عملياتي
  است: بيترت نيا بهحكيمي 

 1دين مبين اسالم بر آن تكيه دارد، اجراي مساوات آنچه .1
نيست، حتّي در مواردي،  2است كه لزوماً به مفهوم تساوي

شود.  عدالتي تلقّي مي گرايي، نوعي بي عموميت تساوي
، چراكه در است ه، اين نظر غيرحقيقي و محدودكنندديگر سوي از

                                                         
1. Equity 
2. Equality 

هاي توزيعي برابر  حقق سياستگاه امكان ت جهان خارج، هيچ
). درواقع اين نقد 1375:146خرمي، ندارد (درآمد وجود 

كه  به مشكل انگيزه بخشي مدل حكيمي و اين گردد يبرم
ها به  ها درواقع همين افراد عادي هستند كه بسياري از آن انسان

اند،  ها مسلمان ، بسياري از آناند شيخوسازي سود  دنبال بيشينه
توان بين  اند؟ چگونه مي همگي ايمان هم آوردهاما آيا 

رسد كه  مي نظر بهگرايي و تحقق عملياتي جمع كرد؟  آرمان
سازي زيادي  دهي مدل حكيمي نياز به فرهنگ مشكل انگيزه

طور خودانگيخته به عقبي  روي ايمان و عقيده مردم دارد، تا به
ش در كنار دنيا توجه كنند و باوجود تساوي درآمدي از تال

انفاق و  ةيروحها گران نيايد و  خود نكاهند و تساوي بر آن
  بيدار شود. ها آنديگرخواهي در 

محور هستند، شايد  نتيجه شدت بهگرا  هاي تساوي . نظريه2
در يك نظام بسيط اقتصادي انتقال ثروت از ثروتمندان به 

هاي پيچيده، عالوه  اما در نظام د؛محرومان مشكل را رفع نماي
ها رفت و  هاي انتقالي، بايد به سراغ علت سياستبر 
برابري ( ندمحوريفراهاي مبدأمحور و  محوري را با ديدگاه نتيجه

مؤيد اين مطلب تجربه شكست   ها و ...) تركيب كرد، فرصت
ليبراليسم اقتصادي در ايجاد تضاد طبقاتي شديد در قرن نوزده 

از اين نقد . )1:270 ، ج1370ژيد و ريست،است (و اصالح آن 
محوري، به مبدأ  نتيجه در كنارتوان پاسخ گفت كه: حكيمي  مي

هاي اقتصادي كه بحث حقوق مالكيت و محدوديت  فعاليت
رسد كه در  اما مناسب به نظر مي ز توجه دارد؛مالكيت است ني

تر توجه  مدل وي به فرايندهاي رسيدن به عدالت اقتصادي بيش
  شود.
شدن بيش از حد دولت  بزرگ گرايي سبب . نظريه تساوي3

هاي اقتصادي سازگاري زيادي  است و اين با كارايي مدل
كه در پاسخ گفته شود: آرمان واالي عدالت  ندارد، مگر اين

كه با دخالت مناسب  ها را دارد. يا اين ارزش برخي عدم كارايي
ها رفع خواهدشد.  جاي دولت در درازمدت عدم كارايي و به

ر است كه نظر اكثر فقها، عدم دخالت دولت در البته الزم به ذك
گذاري است، مگر در شرايطي كه احتكار يا  مواردي مثل قيمت

  خالف ديگري شده باشد.
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. امكان و چگونگي توزيع اموال بين محرومان و نيازمندان 4
طور مستقيم توسط مردم يا حاكم و بدون دخالت  جامعه به

كارهاي عملي  راه ارائهتر و  نهادها، نياز به بررسي و تأمل بيش
  دارد.
و . امكان و چگونگي تشخيص مال غيرمشروع از مشروع 5

اموال، نياز به راهكارهاي عملي دارد. چگونه اين كار  ةمصادر
خواهند اين مال  بايد انجام شود؟ بعد از مصادره چه كساني مي

را بخرند كه مشمول حكم مالك قبلي نشوند؟ تا چه حد بايد 
صوصي رعايت شود؟ اين مباحث نياز به كنكاش و مالكيت خ

راهكار دارد. همچنين ماليات از كساني  ارائهبررسي زياد و 
 برگرفتنحكيمي  تأكيدكه چيزي را مالك باشند،  شود مي هگرفت

اموال آنان سازگاري ندارد.  ةمصادرماليات از ثروتمندان با 
اموال احتياج به مدارك دقيق دارد تا سبب ايجاد  ةمصادرروش 

ناامني در جامعه نشود. شايد بهتر باشد از روش مبارزه دائمي 
و نهادهاي  انجام شود يو خصوصبا فساد در بخش دولتي 

  ناظر مردمي و دولتي اين كار را مستمر انجام دهند.
تسليط (الناس مسلطون علي اموالهم) و  ةقاعد. براساس 6
تواند مردم را در  آساني نمي ت خصوصي، حكومت بهمالكي

خود منع كند و تشخيص مال حرام از حالل  از اموالاستفاده 
راحت نيست. شايد امام معصوم بتواند با استفاده از علم غيب 

توان اين  مطلبي را بفرمايد، ولي به كارمندان حكومت نمي
 وجود به اختيار را داد، زيرا فساد و ناامني كه از اين طريق

مثال،  عنوان كند. به تر دور مي آيد، جامعه را از عدالت بيش مي
سي را محكوم كند كَتواند  تعزيرات حكومتي بدون مدرك نمي

بودن اموال  تواند ادعاي نامشروع يا قوه قضائيه بدون سند نمي
حكيمي نياز به  ةينظر. تحقق عملياتي شخصي را داشته باشد

  تأمل زيادي دارد.
  ث و نتيجه گيريبح .4

مطلق طبقات پايين، به توازن  رفاة شيبرافزاحكيمي عالوه 
دهد، طوري كه در كنار رفع فقر  سطح زندگي نيز اهميت مي

 ةجامعشمارد، حتّي در  مطلق، رفع فقر نسبي را نيز الزم مي
آرماني وي تساوي درآمدي و مصرفي بين افراد برقراراست و 

  نهايي حكيمي مساوات است.اصل  غايت نظام اقتصادي و

حكيمي، تحقق عدالت را يك آرمان دور از دسترس 
داند،  پيامبران و امامان مي دف مقدس همةشمارد و آن را ه نمي

سه شعار اساسي پيامبران براي رهانيدن مردم از چنگال 
. فراخواني مردم به پرستش خداي 1طاغوتيان عبارت است از: 

ريزي  . فراخواني به پي2ياسي ي سها طاغوتمتعال و نبرد با 
. قطع 3 هاي اقتصادي يك اقتصاد سالم، همراه با طرد طاغوت

ات فراوان شارع و تأكيدرابطه با صاحبان مال و ثروت. وي 
شدن عدالت  ها را نشان از امكان عملياتي عدم لغو بودن آن

  شمارد. مي
 ةارادحكيمي، تحقق عدالت منوط به  ةانيگرا جمع ةشيانددر 

 در همة كه جز با نابودي تكاثر و اقدام انقالبي ،جمعي است
شود. در اين جهت برخي وظايف بر عهده  سطوح محقق نمي

كردن  ها بر دوش دولت است. عملياتي يتمسؤولملت و برخي 
عدالت نياز به يك انقالب از باال به پايين و از جانب حاكم و 

و عالمان را به  هاي مردم دارد، وي حاكمان ي تودهسو بهعالم 
اصل مقاطعه)، و همراهي و دفاع از متكاثران (قطع رابطه با 

. او در راه مبارزه با تكاثر خواند يفراماصل دفاع) محرومان (
نمايد.  اموال را توصيه مي ةمصادرروش براندازي ارزشي و 

ستيزي و همچنين قابليت  بخشي و محروميت هاي توازن نگراني
هاي اجتماعي در اين رويكرد به  جنبشپروري و ايجاد  آرمان

است هعدالت اقتصادي قابل توج.  
هاي دولت در نگرش حكيمي وسيع است،  فعاليت ةمحدود

تري  تواند از ابزارهاي مالياتي وسيع اي كه دولت مي گونه به
هاي اقتصادي استفاده كند. حكيمي  درجهت كنترل آزادي

كه سنگين  داند ترين وظيفه دولت را وظيفه توزيعي مي مهم
  شود. هاي نظارتي و درآمدي تقسيم مي است و به دو بعد سياست

هاي متفاوت  او، امكان وضع ماليات ةشياندنكته جالب توجه در 
هايي مثل زكات  مالياتهاي ثابت است،  حكومتي دركنار ماليات
تواند تا رفع كامل فقر، از  كه دولت مي  باطني و انفاق الزامي

 تأمينمستقيم دولت در  ةفيوظمتكاثران بگيرد. به نظر وي، 
آن از  ةمحدود، كه است  هسطح معيشت مناسب افراد جامع
سرمايه در  قدر  آنرود و بايد  ارضاي نيازهاي ضروري فراتر مي

اختيار افراد باشد كه متناسب با مقتضيات روز زندگي نمايند و 
ي طبيعي ها در ثروتبودن افراد جامعه  آن سهيم مبناي نظري
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مراجعه  ،سوره مباركه بقره 29آيه به جهت تامل بيشتر، (است
با توجه به  آرماني حكيمي و طلبي در حالت تساوي .شود)
تر در نزد مؤمنين با افزايش  اخروي براي كار بيش ةزيانگ

د و ده كار خود تغييري نمي ةعرضماليات، ثروتمند مسلمان در 
  شود. باعث افزايش درآمد فرد فقير مي ،سو گريداز 
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