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  چكيده
كوشد اين مقاله بدون اينكه قصد تحليل جريان فكري مكتب تفكيك داشته باشد، مي

آل قرآني را از منظر محمدرضا حكيمي، از متفكران دوره دوم از حيات مكتب جامعة ايده
: گردددليل انتخاب حكيمي به دو مسئلة مهم باز مي. تفكيك، مورد بازخواني قرار دهد

انحطاط «ترين موضوع تاريخ معاصر ايران يعني مندي وافر حكيمي به مهم نخست، عالقه
داند و وضعيت موجود را ما را ديني نمي» جامعة كنوني«؛ دوم آنكه حكيمي »مسلمين

هاي او دربارة جامعة به همين دليل گفته. انگاردهاي انقالب اسالمي ميانحراف از آرمان
  حكيمي بر حسب رويه. ال است و هم افقي به سوي آيندهمطلوب قرآني، هم نقد ح

وحياني و معارف آسماني و تربيت و  پژوهي مكتب تفكيك، هم بر فهم خاصي از علمدين
ويژگي ديگر تفكر حكيمي، خالص ماندن . ورزدسياست قرآني و حديثي اصرار مي

فكري بشري است كه بر هاي هاي قرآني و حديثي از تأويل و مزج با افكار و نحلهشناخت
  . سزايي نهاده است اش تأثير بهجامعة مطلوب پيشنهادي

  
   :كليدي هايواژه

  .مدنيت قرآني، فهم بيداركننده، تكاثر، فقر، عدالت و شريعت
   

                                                      
 forati129@yahoo.com    .گاه فرهنگ و انديشه اسالميپژوهش استاديار ∗
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 مقدمه
حكيمي از زمره عالماني است كه بناي جامعه مطلوب قرآني را وابسته به درك درست 

  م كانوني آن يعني عدالت و تقدم آن بر شريعتدين از يك سو و نيز تشخيص مفهو
شناسي اخير معاصرين  هر دو سويه تفكر ايشان نقدي بر تجربه دين. داند از سوي ديگر مي

  هاي پس از انقالب اسالمي ديني در سال وي و نيز اهتمام به مفاهيمي ديگر در اقامه جامعه
  . است

ترسيم مختصات جامعه مطلوب ديني  خواهد از مسير چنين تالشي به اينكه چگونه او مي
بپردازد؟ سؤال مهمي است كه در اين نوشتار به آن خواهيم پراخت، پيش از ايشان نيز 

اهللا سيدابوالفضل زنجاني، شريعت  اهللا طالقاني، اسداهللا خرقاني، آيت كساني همانند آيت
محور،  روايت/ اهللا صادقي تهراني، در نقد جامعه شرعي سنگلجي و در دوره اخير نيز آيت

اي بر محوريت قرآن تبيين كنند كه عناصر قرآن در آن برجستگي  كوشيدند تا جامعه
/ دموكراسي/ مساوات/ آنان بيش از هر چيز بر موضوعاتي از قبيل شورا. خاصي داشته باشد

ورزيدند و قوام جامعه قرآني را در اهميت دادن به اين مفاهيم  عقالنيت تأكيد مي
كدام از آنان به اندازه حكيمي بر مفهوم كانوني عدالت در بناي مدنيت  ما هيچدانستند؛ ا مي

  قرآني تأكيد نكرده است؛ 
يافتن عنصر عدالت بر  گوهاي حكيمي اهميت دارد اولويتو از اين رو آنچه در گفت

المسائلي يا شرعي  دهي جامعه مطلوب ديني است كه از جامعه توضيح شريعت در شكل
  . كشاند كنوني ما را به نقد مي نوعي جامعه و بهگيرد  فاصله مي

از نظر او عدالت پايه و بنيان شريعت است و تا عدالت برپا نشود اساساً نه كسي نماز 
دهد كه شريعت در بناي جامعه ديني  اين نشان مي. گيرد خواند و نه كسي روزه مي مي

  .وجودي متأخر دارد و عدالت بر هستي آن مقدم است
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  و فهم درست دين 1يحكيم) الف
را » اجراي عدالت و توزيع عادالنه ثروت«محمدرضا حكيمى، عالمي است كه  

ها مطالعه و پژوهش و تأمل  حكيمي پس از سال. داند ترين ويژگي جامعه قرآني مي برجسته
در آيات و روايات، بدين نتيجه رسيد كه ما در ترسيم خطوط زندگي به هيچ مكتب و 

كنيم از ثقلين يعني قرآن و  و عرفان نياز نداريم و همه آنچه را مطالبه ميدانشي مثل فلسفه 
قرآن و حديث حقيقت واحدي هستند كه هرگز از هم . آوريم دست مي به) ع(اهل بيت
ند كه در مرجعيت علمي ا ترين مفسران قرآن با اين همه اهل بيت بزرگ. شوند جدا نمي

گرفته تا جزئيات مسائل زندگي، جملگي در اين از توحيد . آنان هيچ ترديدي وجود ندارد
تواند با آن به هماوردي رسد؛ از اين رو بايد فهم  مكتب وجود دارند و هيچ مكتبى نمي

دارند آموخت و  درست دين را در مكتب اهل بيت و تفسيري كه آنان بر قرآن روا مي
از نظر او، فهم . يعنى فهم خالص و غيرالتقاطى دين» فهم درست دين«. بدان عمل كرد

                                                      
چهاردهم  حكيمي كه بخش عمده عمر خويش را مصروف تبيين همين ايده و آرمان نموده است، در. 1

وي در سال . اى متدين و نسبتاً مرفه به دنيا آمد در شهر مشهد مقدس در خانواده 1314فروردين ماه سال 
به منظور تحصيل علوم ديني به مدرسه نواب مشهد مقدس وارد شد كه در آن زمان يكى از مدارس  1326

حكيمي پس از طي مراحل مقدماتي حوزه در درس اصول . رفت مهم و پررونق حوزه خراسان به شمار مي
شركت ) ش1346متوفاى (و شيخ مجتبى قزوينى ) ش 1339متوفاى (شيخ هاشم قزوينى : آقايانو فقه 

اى از دروس آنان را نيز تقرير نمود؛ اما بيش از همه او به مدت ده سال بدون وقفه در درس  كرد و پاره
رات درس حاضر شد و تقري) ش1354 -  1273(العظمى سيدمحمدهادى ميالنى  اللَّه خارج فقه و اصول آيت

ترين شاگردان درس بود، مورد  وى با آنكه از كم سن و سال. ايشان را به طور كامل و مرتب نوشت
در عرض . رفت اللَّه ميالنى قرار گرفت و از شاگردان ممتاز و ويژه او به شمار مى عنايت خاص آيت

محامى  غالمحسين  دروس فقه و اصول نيز وي آثار كالسيك فلسفه را نيز نزد اساتيدي همچون شيخ 
هاى منطق و  ها، ساير كتاب فرا گرفت و همزمان با خواندن اين كتاب) ش1333متوفاى (اى  بادكوبه 

گاه كه به درس حاج شيخ مجتبى قزوينى راه يافت و مدت دوازده  نمود تا آن فلسفه و كالم را مطالعه مى
ينا و سپس اسفار مالصدرا را نزد وي س هاى شرح اشارات ابن هاى منظومه گرفته تا كتاب سال از كتاب

به مشهد ) ش1348متوفاى (حكيمى در سى سالگى هنگامى كه عالّمه شيح آقا بزرگ تهرانى . آموخت
با . از ايشان گرديد) ع(مقدس مشرف شده بود، موفق به اجازه شفاهى نقل روايات و احاديث اهل بيت

و پس از آن، ) ره(از سوى عالّمه آقا بزرگ تهرانى» االستاذ المحقّق«صدور اين اجازه كتبى و ذكر لقب 
درباره او، مهر صحت بر وسعت فضل و كماالت آقاى حكيمى ) ره(از طرف عالّمه امينى» العالمة الجليل«

، از مزاياى حوزه مشهد چشم پوشيد و به تهران مهاجرت 1345حكيمى در خردادماه سال . گذاشته شد
روشنفكرى پا نهاد و در پاسداشت فكر دينى و معارف اسالمى و  در تهران به محافل فرهنگى و. كرد

 . كرد  حقايق شيعى و تبيين مبانى انقالب، با قلم و سخن اداى وظيفه
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قرآنى دين يعني فهم محمدى دين، فهم علوى، فهم باقرى و جعفرى و رضوى دين به طور 
اين نگرش كه به مكتب . خالص، بدون آنكه آن را با عقل يونانى و عرفاني مخلوط كرد

هاي ثقلين باز تفسير  كوشد زندگي مؤمنان را تنها بر حسب آموزه د ميتفكيك شهرت دار
ترين مسئله  اين دغدغه كه مهم. نمايد و از خلط آن با غير از قرآن و عترت، دوري گزيند

حكيمي كه يكي از . زندگي علمي حكيمي است در كليه آثارش برجستگي خاصي دارد
آثار زيادي تاكنون در باره بسط نگرش پركارترين عالمان ديني در دوره معاصر است، 

  :خود به معارف ديني نگاشته و معموالً بر هشت موضوع ذيل تأكيد ورزيده است
   تشيع و حقانيت؛. 1
  دعوت به قيام و پيكار؛ .2
   اجراى عدالت؛. 3
  ؛ قرآن، فلسفه و عرفان: جداسازى سه راه معرفت. 4
  ؛ شناخت بزرگان شيعه. 5
   ضرورت تشكيل اتحاد جماهير اسالمى؛وحدت مسلمانان و . 6
  ؛ ها و راهبردهاى آن روحانيت و لزوم تجديد حيات و دگرگونى در برنامه. 7
  . بايد و نبايدهاى نويسندگى در قلمرو دينى. 8

» اجراى عدالت«و » دعوت به قيام و پيكار«از ميان اين هشت موضوع، نيز بر مسئله 
بر لزوم قيام و پيكار تأكيد  1357وي تا پيش از سال آثار  در حالي كه. بيشتر اصرار نمود

قسط و عدالت به عنوان متمايزترين شاخصه  به اين سو، بر اجراي 1357كردند، از سال  مي
هاى  توان گفت كه سمت و سوي نوشته به طور كلى مي. اند جامعه قرآني جهت يافته

اند و آن  گفته) ع(بيت است، آن گونه دعوتى كه اهل» توحيد و عدل«حكيمي، دعوت به 
  .توان يافت است و در هيچ مكتبى ديگر آن را نمى) ص(دعوتى كه پيروى از پيامبر اسالم

  سازي حكيمي؛ انقالب اسالمي و نقصان در جامعه) ب
نگرد، وضعيت كنوني  حكيمي كه از منظري كامالً ديني به سرشت انقالب اسالمي مي

از نظر وي انقالب . بسط چنين روندي نگران است انقالب را مورد انتقاد قرار داده و از
هاي يك انقالب قرآني را دربرداشته  اسالمي، نهضتي است قرآني كه بايد تمام مشخصه

از منظر قرآن، انقالبي كامل است كه عالوه بر سرنگوني طاغوت سياسي، عصيان . باشد
نيز گسترش  هاي مختلف اقتصادي و فرهنگي خود را بر تجليات آن طاغوت در عرصه

ممكن است با وقوع يك انقالب، رژيمي سياسي سرنگون شود، اما حكومت برآمده . دهد
اي ديگر آنها را در  از آن نتواند به حذف آن تجليات همت گمارد و يا اينكه خود به شيوه
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بودن خويش، تهي، و  در چنين شرايطي انقالب از هويت قرآني. درون خود بازتوليد نمايد
هاي  يابد، درست مثل بيماري كه همه غده ويش يعني اقامه عدالت دست نميبه آرمان خ

از  )52- 51: 1378حكيمي، (. شدن يكي از آنها بسنده كند سرطاني بدنش از بين نرود و به زائل
  :عدالتي نظر قرآن براي رهايي از تنگناهاي ظلم و بي
و  ها نيست، يعني سه طاغوت سياسي، اقتصادي گريزي از حذف طاغوت

سامان رسيد؛ يعني فرعون  يك انقالب كامل به) ع(در قيام موسي. فرهنگي
را ) طاغوت فرهنگي(و هامان ) طاغوت اقتصادي(، قارون )طاغوت سياسي(

غافر، (. »و أرسلنا موسي الي فرعون و هامان و قارون«: فرمايد قرآن مي. ساقط كرد
اين سه طاغوت بايد حذف شوند تا انقالب موفق صورت گيرد و واقع  )23و22آيه

چيزي كه در انقالب اسالمي به طور ناقص اتفاق . ها نجات يابند شود و توده
در انقالب ايران فرعون زدايي شد و طاغوت زمان ساقط گرديد، اما . افتاد

  )76و75: فيضي(. هاي تكاثر، اتراف، اسراف و احجاف بر جاي ماندند قارون
انقالب اسالمي در شرايطي شكل گرفت كه مردم از وضع موجود، دچار نفرت و  

اي كه اين انقالب از درون آن  جامعه. نسبت به ايجاد وضعيتي مطلوب، اميد بسته بودند
كرد و مسائلي از قبيل اسالم  اي بود كه بر مسير ديانت اسالمي حركت نمي برخاست، جامعه

. رفت ترين ويژگي آن به شمار مي زدايي و سرسپردگي، مهم لتعدالتي، فضي ستيزي، بي
هايي كه با مختصات ظاهري يك جامعه  رغم شباهت اي ران پيش از انقالب، علي جامعه

رفت، بلكه به تعبير حكيمي، جايي  شمار نمي به» جامعه«داشت در واقع و از منظري قرآني، 
و الزم بود به طور  )32- 31: 1382حكيمي،(بود شلوغ كه آدميان در آن ازدحام كرده بودند، 

هاست جايگزين آن  انسان» رشد انساني«اي كه محل  بنيادين به هم ريخته شود و جامعه
. موانع رشد مفقود و مقتضيات رشد موجود باشد 1اي كه در آن براي همه افراد، شود به گونه

اطالق » جامعه «باشد عنوان هاي رشد فراهم ن اي كه در آن، زمينه البته ممكن است به جامعه
گفت؛ لكن اطالق جامعه بر آن از  كه فارابي به اين گونه جوامع، مدينه ضالّه مي گردد؛ چنان

به حال، هر مكتب و مذهبي . راستي مقومات يك جامعه ديني را ندارد باب تسامح است و به
ترين  مهمهاي خود را  سازي مباني و اصولي خاص دارد و حاكميت ارزش براي جامعه

به همين دليل اين انقالب در امتداد نهضت بزرگ پيامبر  )32: همان(. داند مالك تحقق آن مي
هاي  بايد همان اهداف را دنبال كند و عصيان خود را بر همه عرصه) ص(گرامي اسالم

                                                      
خود به وضعيتي ضد رشد مبدل  رشد بايد همگاني باشد و االّ اساساً براي اين است كه» همه افراد«قيد . 1
 .شود مي
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اين سخن از امام ) ص(در تحليل نهضت اسالمي آن نبي گرامي. زندگي سرايت دهد
يعني رسول  1»ان رسول اهللا ابطل ما كان في الجاهليه و استقبل الناس بالعدل«: كه فرمود) ع(باقر

هاي عصر جاهليت را از بين برد و كار جامعه اسالمي  ها و شرك ها و ظلم اهللا تمام تبعيض
انداز روشني در نقد و  تواند چشم مي )154: 6تهذيب، جطوسي،  شيخ(. را با عدالت شروع كرد

در واقع اين . كاركرد انقالب اسالمي در عرصه مدنيت مؤمنان قرارگيردبررسي رسالت و 
كند كه حاكميت ديني الزم است كار خويش را از اجراي عدالت آغاز  حديث تأكيد مي

نمايد و با همه مردم به عدالت رفتار كند و هيچ موقعيت و عاملي را موجب تفاوت و امتياز 
، )ع(حاكم است و هم بر دولت امام زمان) ص(يبردولت نبو اين اصل كه هم. قرار ندهد

بودن يا نبودن حكومتي است كه در  معيار مهمي در تداوم انقالب اسالمي و تبعاً ديني
خلقي كه «به هر حال  )111: 1382حكيمي، (. گردد هاي پيش از ظهور به نام دين برپا مي سال

به ) جع(چون دولت مهدي و» برد بايد خود صالح باشد در انتظار ظهور مصلح به سر مي
گمارد دولت اسالمي پيش از  طغيان بر ستمگران و عدالت در ميان محرومان همت مي

: 1382حكيمي،(. به هنگام حاكميت باشد) جع(بخش عمل صالح امام عصر ظهور نيز بايد تجلّي
اهميت دارد و براي او به يك پرسش » مدنيت قرآني«اما آنچه نزد حكيمي در بناي  )94و93

اي چيست و چه بايد كرد؟ از  يابي به چنين جامعه مهم تبديل شده، آن است كه راه دست
بايد به فهمي درست از دين «يابي به جامعه قرآني آن است كه  ترين راه دست نظر او، مهم

حكيمي كه معموالً فهم خود . »رسيد و با ابتناي بر آن، به ترسيم مختصات آن دست يافت
پردازد  نامد و برحسب آن به تبيين جامعه قرآني مي مي» داركنندهفهمي بي«از دين را 

مشكل «كند كه  او به صراحت تأكيد مي. كشاند همواره پنج نوع فهم از دين را به نقد مي
درست » ها، پس از به قدرت رسيدن، فهم درست مكتب و اجراي درست آن است مكتب

از نظر او و به استناد . داند اي دين ميترين عامل نظري تحقق و اجر فهميدن دين را بنيادي
 )307: 70مجلسي، بحاراالنوار، ج(. »ال خير في دين ال تفقه فيه«: كه فرمود) ع(سخني از اميرالمؤمنين

هاي  اشكال و صورت. شود درستي فهميده نشود به هيچ سعادتي منتهي نمي ديني كه به
  : شمارد گونه برمي درست نفهميدن دين را بدين

  ارتجاعي دين؛فهم 
  فهم التقاطي دين؛

                                                      
اذا قام يبطل ما في الهدنه مما كان في ايدي ) ع(و كذلك القائم«ه در ادامه حديث نيز آمده است ك. 1

الناس و يستقبل بهم العدل؛ قائم آل محمد نيز هنگامي كه ظهور نمايد هر چه كه از پيش بوده است باطل 
  .»كند برخورد با مردم از عدالت آغاز ميدارد و در  اعالم مي
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 فهم انحرافي دين؛
  1فهم اجزائي دين؛

 )172: 1382حكيمي،(. اشرافي دين 2فهم
هر قرائتي از دين كه به يكي از اشكال فوق به روايت ما در آيد، قطعاً در زوايه گرفتن 

ب كند و در شرايطي كه جامعه مؤمنان بر حس يا به انحراف رفتن ما از دين مساعدت مي
رسد، بلكه برعكس، شرور چنين  ها، شكل بگيرد خيري نيز به مؤمنان نمي يكي از اين فهم

به همين دليل، پيش از بناي شاكله يك جامعه ديني، . زند فهمي به ايمان مردم نيز ضربه مي
مدنيت «الزم است روايت خويش از دين را تصحيح كنيم و سپس آن را معيار ارزيابي از 

البته روايت درست از دين اسالم مالكاتي دارد كه يكي از آنها، درست . قرار دهيم» ديني
اوست كه متعلَّق غايت دين » ارج نهادن به ارزش و كرامت«و » انسان«فهميدن خود 

در آن عهدنامه، انسان . اين شناخت صائب در عهدنامه مالك اشتر نيز بيان شده است. است
ني و برادران نوعي؛ و حكومت اسالمي، حكومتي برادران دي: به دو گونه تقسيم شده است

ترين شناخت انسان، همان شناخت  كامل. دارد است كه به هيچ يك از آنان ستم روا نمي
از اين منظر نقطه اوج كمال آدمي، . همراه شده باشد) ع(قرآني است كه با تبيين معصومين

، و )عدلوا هو أقرب للتقويإ(در تقواست و راه رسيدن به تقوا هم عدالت دانسته شده است 
درباره امامت خود در ) ع(كه علي عدالت راستين، رسيدن به جامعه منهاي فقر است؛ چنان

 :فرمايد كوفه مي
ما اصبح بالكوفه أحد اال ناعماً، ان ادناهم منزله ليأكل البر و يجلس في الظل 

يافته كس در كوفه نيست كه زندگي او ساماني ن و يشرب من ماء الفرات؛ هيچ
خورند و خانه دارند و از بهترين آب  ترين افراد نان گندم مي باشد؛ پايين

  )327: 4مجلسي، بحاراالنوارج(. »كنند آشاميدني استفاده مي
معيار دوم در شناخت دين حقيقي، آن است كه بدانيم دين ما را به چه چيزي فراخوانده 

بدون ترديد، اسالم ديني است كه ما را  .و آن را معيار ديانت اجتماع مؤمنان قرار داده است
اي بسيار سخت است، اما  گرچه تحقق چنين جامعه. اي منهاي فقر فراخوانده است به جامعه

اي پنداري بيش نبود الزام دين به  يابي به چنين جامعه اگر دست. رسد ممكن به نظر مي
كه صدور آن از شارع اجراي عدالت، به اصطالح علماي علم اصول، تكليف بما اليطاق بود 

 )90نحل، آيه(» إنّ اهللا يأمر بالعدل«رسد؛ از اين رو اين گزاره مهم ديني  مقدس، قبيح به نظر مي
                                                      

  .بري از اصل بنيادين عدالت به عنوان غايات احكاممثل فهم احكام مالكيت با چشم پوشي يا بي خ. 1
  .زدگي دين از منظر سرمايه داري و تكاثرگرايي و اترافيعني فهم . 2
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ليقوم «عالوه بر اين، آيا ممكن است خداوند در آيه شريفة . اشاره به امكان تحقق آن دارد
هدف بعثت انبيا را امري نشدني قرار دهد؛ از اين رو عدالت  )25حديد، آيه (» الناس بالقسط

امري است ممكن و شدني كه بدون تحقق آن، غايات دين مبين اسالم به منصه ظهور 
   1.رسد نمي

  قرآن و مختصات جامعه ديني) ج
از يك سو، و ) ص(هاي نهضت نبوي شايد ميزان تقرّب و تبعد انقالب اسالمي از آرمان

اي كه پس از انقالب اسالمي به نام دين  دي حكيمي به سرنوشت جامعهمن نيز دغدغه
بايد اوصاف و «گرفته است، از سوي ديگر، سبب شود تا او بر خود الزم ببيند كه  شكل
تا هرگاه «دهد » در دسترس مردم قرار«كند و » هاي جامعه قرآني تبيين و تدوين نشانه

ديده شود و هر حركتي در غير جهت ضعفي در متصديان يا انحرافي در عملكردها 
هاي ديگر جدا  سازي قرآني به وقوع پيوست، بدانند كه بايد حساب دين را از حساب جامعه
هايي  اوصافي كه در قرآن در باره مدنيت ديني بيان شده، نشانه )32: 1382حكيمي، (. »كرد

دليل رجوع مكرر  است ابدي كه براي همه اعصار و ادوار زندگي پيامي تازه دارد و شايد
ترين منبعي كه  از نظر وي، مهم. حكيمي به قرآن در بناي جامعه مطلوب ديني، همين باشد

اي انساني وجود دارد و اساساً ساختن آن را بارها هدف خود بيان نموده،  براي ساختن جامعه
ي نيز سخن گفته است و اين هدف) مردم(» ناس«قرآن به جز مؤمنان، با . قرآن كريم است

معاذ ) ص(هنگامي كه پيامبر اسالم: بايست در جامعه ديني كنوني ما دنبال شود است كه مي
و اظهر أمر «: اي قرآني بسازد به او فرمود بن جبل را به يمن فرستاد تا در آنجا جامعه

اسالم را از كوچك و بزرگ ) و احكام(يعني همه امور » اإلسالم كلّه صغيره و كبيره
  .»)كن و عملي(آشكارساز 

اي ديني الزم است ريز و  شود، در بناي جامعه كه مشاهده مي در اين روايت همچنان
هاي آن، سامان  درشت اسالم براي مردم تبيين شود و زندگي بر حسب هر يك از نشانه

كشاند را ترسيم و  اي را به فساد مي آنچه كه جامعه اي ابتدا قرآن در تبيين چنين جامعه. يابد
از نظر قرآن، آنچه جامعه را به فساد . پردازد هاي اثباتي آن مي ويژگي سپس به بيان

. و كم داشتن است» فقر«و بسيار داشتن، و ديگري » تكاثر«يكي : كشاند دو چيز است مي
با اين همه سبب فقر و فساد در جامعه به نص آيات و برخي از روايات اسالمي، توانگري 

                                                      
  اگر نان نباشد نهلوال الخبز ماصلينا و الصمنا؛ «: ف در حديث شريف نبوي آمده استشبيه اين حر. 1
  )287: 6و ج 73: 5، ج، يني، كافيكل(. »توانيم روزه بگيريمتوانيم نماز بخوانيم و نه ميمي
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وت ديگران و هم موجب فساد خود آنان بر اثر توانگرايان است كه هم علت كاهش ثر
كند آن است كه  علت اينكه اين همه اسالم با تكاثر و اتراف مبارزه مي. خوري است زياده
إنّ اهللا «: فرمود) ص(اينكه پيامبر گرامي اسالم. خواهد ريشه فساد در جامعه را بركند مي

؛ خداوند رزق فقيران را در ا فبذنب األغنياءجعل أرزاق الفقراء في اموال األغنياء فإن جاعوا و عرو
. »مال ثروتمندان قرار داد، پس اگر در جامعه گرسنه ماند گناهش بر ثروتمندان است

هاي اثباتي نيز حكيمي،  در بخش ويژگي. اشاره به همين معنا دارد )29: 1389حكيمي، (
و در خط اهداف قرآني داند كه همه شئون آن منطبق با قرآن كريم  اي را قرآني مي جامعه

  :باشد و طبق سنت و قرآن ساخته شده باشد، اين شئون عبارتنداز
  سياست آن؛

  حاكميت آن؛
 اقتصاد و معيشت آن؛

 سالمت بازار و معامالت آن؛
 هاي ناروا در زندگي مردمان آن؛ تبعيض و تفاوت عدم

 قضاوت و تواضع و ادب قاضيان آن؛ 
 آن؛زهد عالمان و سالمت زندگي واعظان 

 عدالت و تعهد و پارسايي امامام جمعه و جماعت آن؛ 
 ادب و انسانيت مأموران انتظامي آن؛

 برخورد سالم مأموران اداري آن؛
 حذف تكاثر و متكاثران آن؛

 محو اتراف و اسراف آن؛
 ناپديد شدن آثار فقر و محروميت از زندگي قشرهاي گوناگون آن؛

 ي در آن؛ ساز بازي و رابطه از ميان بردن رابطه
 حفظ كرامت و ارزش انسان در آن؛

در آن كليه شئون » ليقوم الناس بالقسط«و » إنّ اهللا يأمر بالعدل«ديدن شد آثار . 16
 .جامعه

. اي است كه بر مباني و اصول قرآني شكل گرفته باشد از اين رو جامعه قرآني جامعه
ا بنا به استناد قرآن و احاديث توان براي جامعه قرآني بيان كرد، ام گرچه اوصاف زيادي مي

. نماز و عدالت: تر است دو چيز از همه آنچه در باب اوصاف جامعه ديني گفته شد، مهم
 ةالصال«: گردد كه در روايات اسالمي آمده است كه اهميت اين دو به اين مسئله باز مي

يه زنده ماندن ؛ يعني ما»االحكام ةالعدل حيا«: ، و در روايتي ديگر آمده است»عمود الدين
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العدل «يعني » االحكام ةالعدل حيا«در واقع . احكام دين از جمله نماز اجراي عدالت است
؛ يعني تا همه به حقوقشان نرسند كسي نماز »....الخمس و  ةالزكات، حيا  ةالصاله، حيا  ةحيا

كه نقل شده، يكي از معجزات اسالم است ) ع(اين حديث كه از علي. خواند با شرايط نمي
دهد كه اجراي عدالت  اين نشان مي. زند اين گونه هويت جامعه مؤمنان را به عدالت گره مي

به قول اهل منطق از فصول جوهري جامعه قرآني است كه بدون آن تحقق جامعه قرآني 
اي كه در آن  جامعه«: فرمود) ع(اي است كه حضرت امير اين همان جامعه. محال است

گاه داراي  انند حق خود را با كمال قدرت از زورمندان بگيرند هيچدارانِ فاقد قدرت نتو حق
ترين مالك سعادت مؤمنان در يك جامعه  در واقع مهم )1021: البالغه نهج(. »ارزش نخواهد بود

  )45: 1382حكيمي،(. ترين مانع آن ظلم است ديني، عدالت و تبعاً مهم
خودش از فرد، جامعه و  دين به عنوان يك پديده الهي اجتماعي بايد انتظار

پذيرد تا بتوان به او  نظام سياسي را بيان كند؛ يعني بايد بگويد چه فردي را مي
پذيرد تا بتوان به آن گفت جامعه ديني؟  اي مي فردي ديني؟ و چه جامعه: گفت

و چه حاكميتي مديريتي اجتماعي و سياسي و تربيتي و قضايي و اقتصادي و 
پذيرد كه  نظام ديني؟ دين نظامي را مي: وان به آن گفتپذيرد تا بت دفاعي را مي

پذيرد كه قائم بالقسط  اي را مي ، و جامعه»إنّ اهللا يأمر بالعدل«: عامل بالعدل باشد
: پذيرد كه معتقد و رستگار باشند و افرادي را مي» ليقوم الناس بالقسط«: باشد

   )51: همان(. »الذين آمنوا و عملوا الصالحات«
اي  يابد كه برنامه گري خويش در تحقق جامعه ديني دست مي ي به هدايتدين زمان

براي رشد انسان ارائه نمايد؛ يعني مقتضيات رشد را طرح و موانع آن را شناسايي و سپس 
مراد از مقتضي همان توجه به خدا، و مراد از مانع هم ظلم است كه اسالم ما را به . طرد نمايد

كند و ظلم بايد در  به همين دليل جامعه بدون عدل رشد نمي. دنماي مبارزه با آن دعوت مي
ظلم در اينجا نقش شرك و كفر در عدم رشد فردي . هاي زندگي برچيده شود همه عرصه

اگر غايت دين اقامه قسط و عدل است، اجتهاد نيز كه فرآيند عمليات فهم . انسان را دارد
به همين دليل مجتهد اوالً بايد . ال گردددين را بر عهده دارد نيز بايد در جهت عدالت فع

باشد و ثانياً هر حكمي كه تاكنون » ليقوم الناس بالقسط«اش در جهت  همه احكام استنباطي
: فرمايد مي) ع(اينكه امام علي )57: همان(. براي اقامه عدل استنباط نشده را استنباط نمايد

اشاره به همين » از مظلوم حمايت كند خداوند قراردادي با عالم دارد كه با ظالم نسازد و«
. كار گيرد معنا دارد كه فقيه بايد اجتهاد خويش را در راستاي بسط عدالت و رفع ظلم به
  .عالمي كه با ظالم در نيافتد و به مظلومي كمك ننمايد با جاهل هيچ فرقي ندارد
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و و ما كان اهللا ليظلمهم «كه در چندين جاي قرآن كريم آمده است كه  چنان
كنند، ظلمي كه  كند و ظالمان ظلم مي خداوند ظلم نمي »لكن كانوا أنفسهم يظلمون

رود از دست خود بشر است و تقدير اولي نيست؛ پس بايد با آن  بر بشر مي
پس بايد با آن علت در افتاد و فقر كه . مبارزه كرد؛ يعني علت بشري دارد

ن و عالمانند؛ توانگران يك ظلم اجتماعي است و عامل آن، توانگران، حاكما
دزدند؛  دهند و زاد زندگي آنان را مي بدين دليل كه حق محرومان را نمي

رسانند، و  گيرند و به آنان نمي حاكمان، چون حق محرومان را از ستمگران نمي
كشند و براي كوتاهي  عالمان، چون براي رفع محروميت محرومان فرياد نمي

  )341: 4، ج1393حكيمي، (. كوشند دست ظالمان نمي
اي از  در واقع جامعه. از اين رو بايد تأكيد كرد كه غايت اجتماعي دين، اقامه عدل است

اين غايت كه مستندات زيادي در منابع . منظر ديني، مطلوبيت دارد كه به اقامه قسط بپردازد
ام ديني دارد تا در تمام حركات و سكنات جامعه مؤمنان تجلي نيابد اساساً عمل به احك

كند و هم به احكام فقهي، معلوم  اي كه هم به ظلم عمل مي در جامعه. سازد ثمر مي فقهي بي
در چنين شرايطي است كه دين . شود كه اين دين است كه ظلم را جايز دانسته است مي

عالوه بر اين، تنها در شرايطي  )62: 1382حكيمي، (. گيرد و بايد از آن دفاع كرد مظلوم قرار مي
گر است كه در اين جامعه، عدالت روان  ن گفت كه قرآن براي جامعه مؤمنان هدايتتوا مي

  ؛ متقي كيست؟ »هدي للمتقين«: گويد اينكه قرآن در معرفي خودش مي. شده باشد
فتلك بيوتهم خاويه بماظلموا، ان «: فرمايد مي 53و 52قرآن در سوره نمل آيه 

هاي آنان  يعني اين خانه »نوا و كانوا يتقونفي ذلك اليه لقوم يعلمون و انجينا الذين آم
اي بيدارگر  است ويران و خالي، چون ظلم كردند؛ براي مردم دانا هميشه نشانه

درست بنگريد در . بودند) عادل(است و ما مؤمنان را نجات داديم، آنان متقي 
در برابر هم قرار داده شده » كانوا يتقون«و » بما ظلموا«اين دو آيه مباركه، 

يعني » هدي للمتقين«آنان ظالم بودند و اينان متقي يعني عادل؛ پس : است
هدايت خاص قرآني ويژه مردم عادل و جامعه قائم بالقسط و . »هدي للعادلين«

  )64: همان(. نظام عامل بالعدل است
اي را  اين بدين معناست كه صرف خواندن قرآن و حفظ و منتشر كردن آن، جامعه

دارد، بلكه تنها اجراي عدالت و اماته ظلم است كه  نسوب به قرآن نميكند و م قرآني نمي
  . سازد اي را قرآني مي جامعه
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  معنا و مفهوم عدالت )د
دارد، آن ) ع(حكيمي با توجه به اينكه عدالت، مفادي روشن در سخنان معصومان

ديگران كه سخنان را به دليل اتكائش بر علم الهي، لوح محفوظ و كتاب مكنون، بر سخنان 
شود تعريفي  تعريفي كه در اينجا از عدالت مي. دهد اند ترجيح مي بر عقلي جزئي تكيه زده

است كه به گمان حكيمي، تعريفي است مغفول و مهجور كه تا كنون كمتر كسي بدان 
  :اين تعريف همان حديث مشهور از امام صادق علي السالم كه فرمود. توجه نموده است

يعني اگر در ميان مردم به عدالت  )345: 6، ج1393حكيمي، (. »ن اذا عدل بينهمن الناس يستغنوا«
ترين ويژگي اين تعريف، حذر كردن آن از  مهم. شوند نياز مي رفتار كني، همه بي

اين . شود گرايي است كه معموالً در تعاريف متداول از عدالت مشاهده مي گويي و ذهن كلي
همگان ملموس است و همه را به فهمي روان از عدالت تعريف به عينيت داشتگي براي 

براي مثال . شود ها روايت ديگر نيز استنباط مي البته مفاد اين حديث، از ده. نمايد هدايت مي
ان اهللا لم يترك شيئاً من صنوف االموال إال و قد قسمه و أعطي كل ذي «: فرمايد مي) ع(امام كاظم

لو عدل في الناس ... و المساكين و كل صنف من صنوف الناس  حق حقه الخاصة و العامة و الفقرآء
و حق هر مستحق را از خاصه و عامه  ها را تقسيم كرده يعني همانا خدا تمامي مال» الستغنوا

: سپس فرمودند )495: 2همان، ج(. و فقير و مسكين و اصناف ديگر مردم را، به آنها داده است
   .نياز شوند شد، همه، بياگر در ميان مردم عدالت حكمفرما با

توان  شود، لكن مي اگرچه از اين دو حديث عدالت اقتصادي و معيشتي فهميده مي
و » الناس«گرايانه دو حديث را به همه اقسام عدالت مربوط دانست؛ زيرا تعبير  ايستار عين

شود؛ چراكه تا عدالت اقتصادي و  هاي ديگر عدالت را شامل مي صورت» إذا عدل بينهم«
در زندگي مؤمنان تحقق نيابد و دست ديگران از تملك اموال ... دالت اجتماعي و ع

هاي نابرابر اقتصادي كوتاه نشود، عدالت معيشتي  هاي نامشروع و فرصت تكاثري و تصرف
شايد به همين دليل باشد كه امام  )158: 1382حكيمي،(. هم در زندگي آنان تحقق نخواهد كرد

؛ يعني تنها كسي »الناس علي الحق إال من ورعهم عن الباطلاليحمل «: فرمود) ع(علي
حرعاملي، (. تواند مردمان را به راه حق وادارد كه آنان را از راه باطل پرهيز داده باشد مي

خواهي  مثل افزون هايي به همين دليل تا حاكم اسالمي مردم از باطل )155: 18ج الشيعه، وسائل
تواند به حق يعني عدالت  دور نسازد مردم را نمي) فاترا( ها  و ريخت و پاش) تكاثر(

  . رهنمو شود
اليعدل إال من «: نيز مي افزايد) ع(در امتداد آن دو حديث، امام كاظم

توان به دو گونه ترجمه  اين حديث را مي )542: 1كليني، كافي، ج(. »يحسن العدل
وجه اجرا  عدالت را نتوان اجرا كرد مگر كسي كه آن را به بهترين. 1: كرد
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. عدالت را اجرا نتوان كرد مگر كسي كه آن را به بهترين وجه بشناسد. 2كند؛ 
در صورت اول، كسي كه عدالت را به بهترين وجه اجرا نكند و از خود ضعف 

تواند  نشان دهد يا تبعيض قائل شود يا از مخالفان عدالت به هراس افتد، نمي
ه عدالت را به بهترين وجه مجري عدالت باشد؛ و در صورت دوم، كسي ك

درك نكند و ابعاد آن را نشناسد و از عدالت تصور كامل و درستي نداشته باشد 
تواند  و انسان را كه هدف اجراي عدالت است درست درك نكرده باشد، نمي

  )166- 165:  1382حكيمي،(. مجري عدالت باشد
جامعه ديني، نشان هاي  گوهاي نقل مدارانة حكيمي در باب ويژگيو برآيند گفت

موجود، و موانعش » رشد«داند كه در آن مقتضيات  را ديني مي اي دهد كه او جامعه مي
كه در تفكر برخي عالمان مسلمان، غايت جامعه مطلوب ديني » رشد«اين . مفقود شده باشد

نمايد؛ تنها در شرايطي تحقق  به ما تداعي مي» تكامل«شود و مفهومي فراتر از  قلمداد مي
در واقع عدالت نزد امثال حكيمي، . يابد كه در آن جامعه، عدالت به اجرا در آمده باشد يم

از نظر او تمام . شرط همه چيز است و بر همه امور و مفاهيم ديانت اسالمي تقدم دارد
شوند و سالمت مدنيت  عواملي كه منشأ اضطراب، ناكامي و تعارض در درون جامعه مي

  . عدالتي دارند ندازند ريشه در بحران بيا ديني را به مخاطره مي
اعتقادي است و سپس  نخستين مانع رشد روحاني انسان، بي] البته[
عنوان دو شعار هدايت مطرح  دادگري؛ از اين رو در تعاليم ديني، دو امر به بي

يعني خداي را  )85اعراف، آيه (؛ »اعبدوا اهللا ما لكم من اله غيره«. 1: گشته است
، )كه شايسته پرستيدن باشد(و بپرستيد كه جز او هيچ معبودي  باور داريد

يعني در داد و ستد، حق هر كس را  )همان( ؛»فافوا الكيل و الميزان«. 2نداريد؛ 
  ). و به عدالت رفتار كنيد(به طور كامل بدهيد 

در ساختن جامعه مطلوب خويش در بعد ) ص(به همين دليل است كه نبي گرامي اسالم
دهد؛ چراكه دين  كند و در بعد عملي نيز عدالت را معيار قرار مي از توحيد آغاز مياعتقادي 

أمرت أن «و دوم  )58اعراف، آيه (؛ »يا قوم اعبدوااهللا«يكي : خدا تنها بر دو پايه استوار است
در ) ع(اي بود كه حضرت امير عطف به چنين سيره )156 :6شيخ طوسي، تهذيب، ج(. »اعدل بينكم

المال رفت و از عدالت اقتصادي شروع كرد و تأكيد  روزهاي خالفتش سراغ بيتنخستين 
  .كنم بندم و اموال را به عدل ميان مؤمنان تقسيم مي عدالتي شده را مي فرمود جلو هرچه بي
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  هاي مدنيت قرآني ويژگي) ه
ترين  دهد عدالت مهم گوهاي حكيمي در باره مدنيت قرآني نشان ميو برآيند گفت

او بر خالف . گيرد و بر همه چيز مقدم است ست كه جامعه ديني بدان پا ميعنصري ا
برخي كه معتقدند عدالت، وجودي متأخر از سازندگي دارد، اجراي عدالت را مقدم بر 

اي براي محو عدالت و شيوع  انگارد؛ چراكه ممكن است خود سازندگي زمينه سازندگي مي
وال يكون العمران «: فرمود) ع(ت كه امام عليبه همين دليل اس. تبعيض بين مؤمنان شود

 )350: غررالحكم(. »حيث يجور السلطان؛ هنگامي كه عدالت اجرا نگردد، سازندگي وجود ندارد
كه در آن منهيات شود  داري منجر مي از اين رو سازندگي منهاي عدالت، به توسعه سرمايه

حالي است كه از نظر تفكر ديني، اين در . گردند قرآني مثل تكاثر و اتراف بازتوليد مي
سازد و همه مؤمنان  ها را آرام و مطمئن مي ، دل)س(اجراي عدالت به فرموده حضرت زهرا

عالوه بر تقدم عدالت بر سازندگي،  1.نمايد را جهت سازندگي جامعه همدل و همراه مي
يه اليصلحها الرع«) ع(المؤمنين عدالت نيز بر اصالح خلق تقدمي ديگر دارد و به سخن امير

، اين بدين »كند توده را جز با اجراي عدالت چيزي اصالح نمي )29: غررالحكم(إال بالعدل؛ 
هاي زندگي در گرو اجراي عدالت  معناست كه اصالح كالن زندگي مؤمنان در همه عرصه

هاي بزرگ قرآني است  اجراي عدالت نيز در گرو نابودي منهيات و ترويج معروف 2.است
  : را به نابودي آنها دعوت كرده استكه همه ما 

طلبي است از نظر قرآن كريم  اندوزي و زياده تكاثر كه مال. نخستين منهي، تكاثر است
. هاي اخالقي است و احاديث اسالمي، يكي از عوامل ويرانگر بنياد دين و انسانيت و فضيلت

شمارد  جهل مي در حديث معروف جنود عقل و جهل، تكاثر را از سپاهيان) ع(امام صادق
. دارد دهد و از پيروي خرد و دين باز مي هاي جاهليت سوق مي كه جامعه را به سوي ارزش

گرچه فقيهان در گذشته و اكنون جهت زائل كردن تكاثر، مكرر بر مكانيسم گرفتن 
رسد كه اجراي عدالت تنها عاملي  ورزند، اما به نظر مي خمس و زكات مكرر اصرار مي

  )123: 1382حكيمي، (. ر درون جامعه را از بين مي برداست كه تكاثر د
. دومين منهي، فقر است كه از منظر ديني، ديوار به ديوار كفر شناخته شده است

اند، جملگي در جهت  بسياري از مقررات مالي در اسالم كه برخي مستحب و برخي واجب
                                                      

البته در برخي روايات به جاي  .»و العدل تسكينا للقلوب«: آمده است) س(در خطب فاطمه زهراء . 1
رسانند و آن اتحاد و  ميسازي است كه هر دو يك منظور را  تنسيقا آمده كه به معناي هماهنگ تسكينا،

 )258: 1، جاحتجاج طبرسي،/  248، صالشرايععلل صدوق، (. يكدلي و در يك صف قرار داشتن است
  )65: غررالحكم(. »هللا سبحانه، العدل قواما لالنامجعل ا«: فرمود) ع(اشاره به حديث ديگري از امام علي . 2
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معه جز با اجراي عدالت ميسر با اين همه، رفع انواع فقر در جا. اند شدن فقر تشريع شده زائل
كه گفته شد، از منظر اسالمي، فقر معلول گناه و ستم توانگران  با اين همه، همچنان. شود نمي
اغنياوهم يسرقون «: روايت شده است كه فرمود) ع(همچنين از امام حسن عسكري. است

دزدند  ي مستمندان را ميتوانگران، زاد زندگ )322: 2الوسائل، ج نوري طبرسي، مستدرك(زاد الفقراء؛ 
آيات قرآن نيز بر اين . »)سازند و آنان را از رسيدن به حقوق مسلم خويش محروم مي(

ايم، و خداوند به كسي ستم نكرده است،  مطلب داللت دارند كه ما روزي همه را مقرر داشته
توانگران اين البته مراد از دزدي . كنند اند كه به ديگران ستم مي )توانگران(بلكه اين مردم 

هايشان را تصاحب كنند، بلكه مراد آن است  نيست كه اموال آنان را سرقت كرده و خانه
خبري از روزگار مردم فقير،  كه اقتصاد ناسالم، عدم توجه به عدالت قضايي و اقتصادي و بي

  )154: 1382حكيمي، (. آورد تا همه چيز فقيران به يغما رود زمينه را فراهم مي
له، مساوات است كه در حديثي قدسي مؤمنان را در دين و دنيا به مثل هم سومين مسئ

من ده : خداوند فرمود«: فرمايد در حديثي قدسي مي) ع(امام صادق. بودن فراخوانده است
اينكه هر كس با برادر خود : چيز را بر بندگانم واجب كردم كه دهمين آنها عبارت از

  .»ا، مثل هم و مساوي با هم باشنددر دين و دني) مسلمان يا غيرمسلمان(
اي است كه آن را از ساير جوامع متمايز  بنابراين مدنيت قرآني واجد مختصات ويژه

ها، كه حكيمي سي مورد از  در ميان اين ويژگي. بخشد حده مي سازد و به آن هويت علي مي
اين . ستبخش از برجستگي خاصي برخوردار ا شمارد، همچنان عناصر عدالت آنها را برمي

   :ها عبارتند از ويژگي
  خداگرايي و اطمينان قلب؛

  ؛)اهتدوا، مهتدين( طلبي رشدآموزي و هدايت
 ؛ )خداجويي در افكار و اعمال(تخلق به اخالق الهي 

 اصالت دادن به اجراي عدالت؛
 مؤاخذه شديد مسئوالن و رجال حاكميت در موارد عمل بر خالف قرآن؛

 رسيدن به جامعه منهاي فقر؛
 برابري و مساوات؛

 ها؛ حفظ حرمت و كرامت انسان
 خروش و حركت براي ياري و نجات مستضعفان؛

 انتظار سازنده؛
 آور و ضد ارزش؛ پرهيز از انواع گناهان سقوط

 پرهيز از قتل نفس؛
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 دعوت به صلح؛
 پرهيز از رباخواري؛

 پرهيز از بدزباني و حفظ حرمت ديگران؛
 توجه به علوم تجربي؛

 گستري؛ اندوزي و دانش دادن به علماهميت 
 اعتقاد راستين به معاد و روز مؤاخذه؛

 ورزي در حق دشمنان؛ عدالت
 ظلم نكردن به احدي حتي غيرمسلمانان؛

 العاده دستگاه قضايي و مجازات قاضيان متخلف؛ سالمت فوق
 ها در ادارات اسالمي؛ برخورد كامالً محترمانه با انسان

 ؛»وال تعانوا علي اإلثم و العدوان«داري سياسي به استناد  سرمايهمنع تشكيل تحزبات 
 تفقد خاص در حق يتيمان و كوشش براي تربيت و رشد و رفاه آنان؛

 ؛ )إنّي حفيظ عليهم(ها و مقدم داشتن متخصص با تقوا  رعايت تخصص در شغل
 رسيدن به فرياد اهل قبله و ساير مسلمانان؛

 عالم؛ كمك رساندن به همه مسلمانان
 ها؛ خصوص تدبر در آيات قرآن در زندگي انسان نهادينه شدن تفكر و تعقل به
 داران؛ مشورت با خردمندان و تجربه

 )58- 54: 1387حكيمي، (. رسيدگي تام و تمام به تربيت فرزندان

  گيري نتيجه
دهد كه وضعيت كنوني ما در تفسير و اقامه  وگوهاي حكيمي نشان مي برآيند گفت

هاي فلسفي و صرفاً  او كه به تحليل. ني دچار مشكالت معرفتي و روشي شده استجامعه دي
كوشد  داند مي را معيار در درستي معرفت مي) ع(دهد و تنها معارف اهل بيت عقلي بهاء نمي

از نظر او بقاي مدنيت . تا مدنيت قرآني را از زبان ثقلين براي ما مورد بازشناسي قرار دهد
اي رخ ندهد اساساً شريعت  لت و اماته ظلم است و تا چنين حادثهقرآني به اقامه عدا

افتد و يا اساساً به ضد خود تبديل  گردد و تأسيس جامعه ديني به تأخير مي مفهوم مي بي
گيرد و  ترين عنصري است كه جامعه ديني بدان پا مي به همين دليل، عدالت مهم. گردد مي

كه معتقدند عدالت وجودي متأخر از سازندگي  او بر خالف برخي. بر همه چيز مقدم است
انگارد؛ چراكه ممكن است خود سازندگي  دارد، اجراي عدالت را مقدم بر سازندگي مي

دهد كه حكيمي  اين نشان مي. اي براي محو عدالت و شيوع تبعيض بين مؤمنان شود زمينه
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  هشتمشماره  
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  جامعه مطلوب
 قرآني 
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ا نه به اقامه شعاير شدن جامعه ر همنوا با متفكران حوزه علمي مشهد، ديني بودن يا ديني
داند و  مذهبي و اجراي احكام شرعي، بلكه به غايت و گوهر دين يعني عدالت وابسته مي

  .كند جو ميو تدين مذهبي را از مسير آن جست
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