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ن و متفکران هر جامعه در هر عصـري، بـا   اندیشمنداو  اندها و مشکالتی روبرو بودهجوامع بشري همواره با چالشچکیده: 
 نـد تالش زیاد در صددند تا با شناخت و درمان این مشکالت، راه زندگی اجتماعی را هموارتر نمایند. در این میـان، محدود 

تـوان  شهید سیدمحمدباقر صدر را میاما اندیشمندانی که در هر دو عرصه شناخت و درمان معضالت توفیق داشته باشند. 
  ها توفیق زیادي داشته است.درمان چالش یشمندانی دانست که به درستی در هر دو عرصۀ شناخت واز اند

نشان داده است که وي در عرصه فکر و اندیشه، جامعـه اسـالمی   اندیشمند برجسته، این مقاله، از طریق بازخوانی آثار این 
کالمی خود در صدد حل ایـن   انسته و با نوآوري فقهی ورا با سه آسیب تهاجم از بیرون و تحجر و التقاط از درون مواجه د

هـا، درمـان آن را در ابـداع    است. در عرصه سیاسـت و اجتمـاع عالمـه شـهید، پـس از شـناخت چـالش       ها برآمده آسیب
توان بـه پشـتوانه ایـن نظریـه و از طریـق      النظریه دانسته و معتقد است که معضالت سیاسی در جامعه اسالمی را میفقه

  به دولت اسالمی و مراجعه به مرجعیت صالح در عصر غیبت، درمان نمود. اسالمی و با اتکاوحدت 
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  مقدمه
اي اعـم از  ها و تفکراتی است که در پرتو رشـد و توسـعه تکنولـوژي رسـانه    عصر تالقی اندیشهامروزه، 

هـاي فکـري و سیاسـی شـده اسـت. جامعـه       بسیاري از چـالش أ نوشتاري، دیداري، پدیدار گشته و منش
ـ   اسالمی نیز با ایده رو هاي مواجه شد که معتقد است، اسالم باید با تغییرات زمان دگرگـون گشـته و دنبال

توانـد وضـع   نازل شده نمی اي که بر پیامبرگونهجریان زندگی انسان باشد؛ چراکه اسالم به گمانشان، به
زندگی موجود انسان را توجیه کند و به ناچار براي تطبیق دین با زندگی، بر مسلمانان واجـب اسـت کـه    

ردد؛ به عبارت دیگـر، اسـالم را   حاضر منطبق گ اي درآورند تا با وضع موجود عصراسالم را به رنگ تازه
  باید با وضع و اوضاع جاري زندگی تطبیق کرد، نه زندگی را با قوانین عمومی اسالم.  

تر با احساس دینی وارد جوامع غربی شده و یا بـا تفکـرات   امروزه بسیارند جوانان مسلمانی که پیش
و در مـواردي نیـز بـراي حفـظ      هاي جدید مواجه شدند، به تـدریج موضـع انفعـالی گرفتـه    نو و اندیشه

شـوند. در همـین   هاي نو گرفتار میهاي خود، مبتال به التقاط فکري شده و به نوعی در دام اندیشهارزش
ها و با این اعتقاد کـه شـریعت اسـالم بـه     ، با درك صحیح و شناخت ابعاد این چالشعالمه شهیدزمینه، 

تنهـا احکـامی   ه دائم در تحول و تطـور هسـتند، نـه   شمول، براي جوامعی کعنوان شریعتی دائمی و جهان
هاي اسالمی، تناسـب بـا زمـان و مکـان     متغیر دارد، بلکه احکام خود را با لحاظ اهداف و مبانی و ارزش

  کند تا جامعه اسالمی در چالش قرار نگیرد. تشریع می
اي فکـري و سیاسـی   هـ کند در دو بخش چالش، تالش میشهید صدرگیري از آثار این مقاله، با بهره

هـاي کالمـی و فقهـی، بـراي     را از منظر ایشان، بازخوانی نموده و راهکارهاي ایشان را در قالب نـوآوري 
  رفت از آن فرا روي تشنگان حقیقت و پویندگان طریقت قرار دهد.برون

  هاي فكري. چالش۱
فناوري غرب بـود. تـالش   هاي علمی و ها در برابر پیشرفتآغاز قرن بیستم میالدي، شروع خودباختگی

هاي رایـج در غـرب بـود و    ها و فرضیهگرایان در آن برهه، بیش از همه، استناد به دیدگاهبسیاري از اسالم
محک زدن مفاهیم اسالمی به سنجه غربیان، تلفیق میان میـراث و دارایـی خـود بـا برخـی دسـتاوردهاي       

، تالش کردند تا با تکیـه  شهید محمدباقر صدر عالمهغرب در آن زمان باال گرفت. اما اندیشمندانی چون 
شیفتگی و مرعوبیت برخـی نواندیشـان را در برابـر    به جایگاه عقل اسالمی و بنیادهاي ذاتی اسالم، غرب

  رنگ کنند.هاي تکنولوژیکی، کمپیشرفت
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بـود و  گرایان سایه افکنـده  هاي بسیاري از اسالمانگاري بر نوشتهاندیشی و سادهآن هنگام که سطحی
کردنـد بـا تفسـیرهاي تجربـی، علمـی و ترمودینـامیکی آیـات قـرآن، در برابـر ایـن           اي تـالش مـی  عده

هاي عمیق و شـگرفی روي آورد و ضـمن بررسـی    به پژوهش صدرها مقاومت کنند، شهید خودباختگی
هـاي وحیـانی را   هـا، میـراث و متـون مقـدس و آمـوزه     گیري علل ناکـامی مشکالت امت اسالمی و پی

راستا بودن با روح نیازهـاي زمانـه، از   هاي جدیدي را ابداع کرد تا عالوه بر هموشکافانه کاوید و دیدگاهم
در بررسی مشکالت امت اسـالمی و   شهیدباوري جوانان جامعه اسالمی جلوگیري کند. عالمه این غرب

ایـن سـه چـالش از    که ها، یادآور سه نوع آسیب و چالش در اندیشه اسالمی شد گیري عوامل ناکامیپی
  درون و بیرون، عرصه را بر اسالم اصیل و مسلمانان تنگ کرده بود.

  تهاجم از بيرون

سـو، مادیـت   باور اسالمی با دو جبهه به پهناي الحاد شرق تا استعمار فرهنگی غرب رویاروي بود: از یک
دیگـر، اسـتعمار در    یافت، و از سويفلسفی و اخالقی به سرعت در جوامع اسالمی نفوذ و گسترش می

هاي ساختگی خود هویت جوامع اسالمی را نشانه گرفته بود. در این برهه، کـه  ها و فلسفهسیماي مکتب
اندیشمندان اسالمی سخت در رنج و بیم قرار داشته و تالش و همت خـود را بـراي رویـارویی بـا ایـن      

روي آورد تـا بـدین وسـیله، هـم     هـایی عمیـق   به تـالش  سیدمحمدباقر صدرگرفتند، ها به کار میهجمه
سـتیزي اسـتعمار موضـع گرفتـه باشـد. وي بـا       اندیشه کمونیستی را به چالش کشیده و هم در برابر دین

بینـی  هر دو جبهه تهاجم را هدف قرار داد. در این دو کتـاب، جهـان  اقتصادنا، و  فلسفتنانگارش دو کتاب 
دهاي جدي قـرار گرفـت. وي نـاتوانی تفکـر و     و افکار مادي و ماتریالیستی شرق و غرب در معرض نق

  ).تابیمخلصی، ر.ك: مشی درست زندگی به تصویر کشید (آراي آنان را در تبیین خط
برد، ولی وجـود ایـن خطـر در سـایر جوامـع      از خطر کمونیسم در عراق رنج می شهید صدرچه اگر

  نویسد:کرد، خود در این باره میاسالمی، رنج او را بیشتر می
. کنم؛ زیرا عراق با خطر کمونیسم روبـرو شـده اسـت   الن احساس رنج و محنتی بزرگ میمن ا

ولی اگر رنج من براي خدا باشد، و اینکه خداوند در زمین مورد پرسـتش قـرار گیـرد و مـردم     
گاه است که به یک درجه و بـدون هـیچ تفـاوتی بـین     گروه از دین خدا خارج نشوند، آنگروه

و یا هریک از کشورهاي جهان اسالم نسبت به هر خطـري کـه اسـالم را     عراق، ایران، پاکستان
  ).28تا الف، صتهدید کند، رنج و محنت خواهم داشت (صدر، بی

تنها او را از پاي در نیاورد و ناامیـد نکـرد، بلکـه بـراي آالم آن، دسـت بـه حرکتـی        این رنج و محنت، نه
تنها مکاتب و آراي مهاجم را نقـد و ارزیـابی نکـرد،    هاي مذکور را نگاشت و در آن، شایسته زد و کتاب

۲۲     ، ۱۳۹۲سال پنجم، شماره اول، بهار و تابستان  

هاي اسالم را نیز ارائه کرد تـا مسـلمان در هجمـه قـرار گرفتـه، در      اي تئوريبلکه در یک بررسی مقایسه
هاي اسالمی را نیز واقف گـردد. البتـه ایـن    عالوه، برتري اندیشهبه. خأل فکري و ایدئولوژیک قرار نگیرد

  نویسد:به آن اشاره کرده، میفلسفتنا از کتاب اي است که در آغنکته
داري مکاتب، سخن را بگوید. البته با بیانی قـوي و عمیـق، صـریح و    اسالم باید در برابر میدان

داري، روشن باشد و موضوع انسان و زندگی اجتماعی و حکومت را فرا گیرد تا در ایـن میـدان  
... و این کتاب بخشی از آن سخن اسـت کـه در   مسلمانان، بتوانند سخن خدا را به مردم برسانند

  ).6ق، ص1408شود (صدر، بینی اسالم بررسی میآن مسئله جهان
تـرین  شناسانه مارکسیسم، تـازه هاي معرفتگویی به دیدگاهدر کتاب یاد شده، عالوه بر پاسخ شهید صدر

ویسم که شـاید اوج ماتریالیسـم   جلوه اندیشه ماتریالیستی(یعنی پوزیتیویسم)، را نقادي کرده است. پوزیتی
علمی در قرن نوزدهم و نیمه نخست قرن بیستم بود، در واقع شورشی بود علیه فلسـفه و گـرایش دینـی    

دانسـت کـه فقـط از    مـی » علمـی «هـایی را  شناسی تجربی تکیه کرده و دادهو اخالقی؛ زیرا تنها به روش
آینـد،  نی، چون با روش تجربی به دست نمـی هاي دیآمد و مدعی بود گزارهدست میطریق این روش به

  خالی از معنا و طرح آنها بیهوده است.
ترین و شدیدترین حمله را بـه  هاي دینی، در حقیقت، بنیادياین تفکر، با تشکیک در معناداري گزاره

اندیشه و معرفت دینی وارد ساخت. عالمه شهید، از محدود متفکران اسالمی بـود کـه در اثـر فلسـفی و     
). بـه  130، صتابیشناسی این نحله پرداخت (مخلصی، هاي معرفتگویی به شبههطقی خود، به پاسخمن

این ترتیب، به سهم خود نسل جوان و درگیر زمان خود و آینـدگان را در جهـت ایسـتادگی و مقابلـه در     
  برابر هجمه مکاتب جدید غربی مجهز کرد.

  تحجر از درون

که از دیرباز، از درون موجب رکود اندیشه در جامعه اسـالمی بـوده    هایی استپدیده تحجر یکی از آفت
بـه معنـاي نادیـده گـرفتن حقـایق،       حاست. این واژه، که در لغت به معنی سنگ شدن است، در اصـطال 

  گردانی از خداوند است (ر.ك: فرهنگ معین).امتناع انسان از پذیرش حق و روي مردگی ودل
ویژه علماي دین، حقایق موجـود  ار، این است که اندیشمندان، به، در این نوشت»تحجر«منظور از 

در جامعه اسالمی را نادیده گرفته و فقط به حل مسائل فردي بسنده کـرده، و خـود را موظـف بـه     
پیچیدن نسخه درمان مشکالت فردي و امور شخصی مسلمانان بداننـد و در مقابـل مسـائل فـراوان     

ه این دلیـل کـه راه پرفـراز و نشـیب اسـت. ایـن پدیـده در        سیاسی اجتماعی آنان سکوت کردند. ب
اي کـه بـا تکیـه بـر     هاي پیشین در دو حوزه ایران و عراق، به جد ظهور و بروز داشت؛ حـوزه دهه



   ۲۳هاي پيش روي جامعه اسالمي شهيد صدر و چالش

اش توانسته بود مسلمانان را چنان بـه حرکـت و جنـبش وادارد کـه قـدرت بـزرگ       اندیشه اسالمی
نمایند. البته ناگفته نماند که حوادث مشروطه و مسـائل  روزگار خود را تسلیم اراده و رفتار خویش 

  ثیر نبوده است.أتپیش آمده پس از آن، در این امر بی
اي کـه بـا ایـن    فراز و نشیب است؛ راهی بسیار دراز است به اندازهن راه پراستدالل آنان این بود که ای

انـداز  یچ کس قـادر نیسـت چشـم   توان به جایی رسید و از مشکالت عبور کرد. ههاي ناچیز، نمیتالش
  نویسد:خود را به آخر کار برساند. اما عالمه شهید، در پاسخ می

دوري ، راه دراز است. ولی در مقابل چه مقصدي؟ وقتی مقصد دعوت به خدا و راه خدا باشـد 
خواهد در پایان ایـن راه بـه بـرگ و نـوایی مـادي      مگر مسلمان می. و درازي راه چیزي نیست

گوید راه هموار اسـت. ایـن   نیست سر راه پر از خار و خس است. هیچ کس نمی برسد... شک
راه برگشت به مرکزي کـه از آن منحـرف   ، راه بازسازي است و راه بازگشت امت به قرآن، راه

خـون  ، خواهـد آنهـا را از سـر راه برکنـد    هایی را که میگشته است. در این راه، خارها دست
لی سرانجام خـار ضـعیف در برابـر اراده آهنـین و عـزم اسـتوار       کند، واندازد و زخمی میمی

  ).11 -  9ص ، تا ببی، گردد (صدرتسلیم می، هاانسان
هاي ناب اسالم دربـاره جامعـه، تـاریخ،    کرد، دست یافتن دیدگاهآنچه که عالمه براي یافتن آن تالش می

این زمینه جز اندیشورانی اندك، کسـی   هاي فراوانی گشود که دراقتصاد بود. در این مقام، افقو  سیاست
او را پیشی نگرفته بود. وي در این راه، روشی را پیش گرفت که اندیشوران گذشته به آن توجـه نداشـته   

هاي یک موضوع بود، نـه بررسـی   و یا کمتر کسی این چنین روشی داشت. روش او، پژوهش تمام جنبه
نگاهی متفاوت داشـت؛   به زندگی و تاریخ ائمه شیعهبه عنوان نمونه، وي حتی . تفکیکی و وجدانگرانه

رویکردي که زندگی هر امام در نظر گرفته و تاریخ حیات آن معصوم را به مثابه یـک پدیـده کلـی و نـه     
ها و اهداف مشترك ایـن کـل سـخن    شمارد و از نشانهوسته بررا یک کل واحد و پی جزیی بنگرد. ائمه

  ویسد:نباره میدر این شهیدصدربگوید. 
اي دسـت یازیـد کـه    دسـتاوردهاي تـازه  بـه  نگري به زندگی ائمـه معصـوم  توان با کلیمی

توان به پیوندهایی پـی بـرد کـه    شمولی و کلی میبهره است؛ زیرا با نگاهنگري از آنها بیجزیی
  ).58ص ، ق1403، میان رفتار امامان وجود دارد (صدر

  هاي التقاطيويلأت

هـاي  رساند، رواج تفسیر و تأویـل به تفکر اصیل اسالم آسیب می شهید صدرر موج دیگري که در روزگا
هـایی راه افـراط پـیش گرفتـه و در چهـره      التقاطی از دین و مفاهیم دینی بود. در مقابل متحجران، گـروه 

۲۴     ، ۱۳۹۲سال پنجم، شماره اول، بهار و تابستان  

هاي آنهـا را اصـل قـرار داده و    ها و مکتبهاي وارداتی شرق و غرب و فلسفهبینی و اندیشهنوگرا، جهان
کردنـد. آنـان ایـن    ویل و تفسیر میأهاي فکري و ابزار معرفتی آنها تهاي دینی را در قالبورها و آموزهبا

کردنـد  خودباختگی فکري و اعتقادي را به گمان خود، نوفهمی و انقالب در تفکر دینی نامیده، تالش می
لبته نتیجه این تـالش، چیـزي   ها و افکار نوپدید بشر هماهنگ سازند. افرهنگ و محتواي اسالم را با ایده

نشینی از اندیشه دینـی و کاسـتن از   جز موضع انفعالی در برابر الحاد علمی و فلسفی عصر جدید و عقب
  ارزش مقدسات وحیانی و تجربی کردن حقایق و مفاهیم وحیانی نبود.

شـان  دینـی شدند، بـه تـدریج بـاور    ها میتر با احساس دینی وارد این گروهجوانان مسلمان، که پیش
گفـت.  شـان را پاسـخ مـی   شـور و احسـاس  پیوستند که به ظـاهر بهتـر،   هایی میرنگ شده و به گروهکم

کمونیست در عراق از جملـه  و  هایی چون رزگاريدر ایران و نیز گروه فرقانو سازمان مجاهدین خلق، 
  نویسد:می شهید صدراین جوانانی بودند که چنین سرنوشتی پیدا کردند. 

خوریم که در اطراف تطور و تحول اسالم و چگونگی آن در بین بسـیاري از  ی تفکر برمیبه نوع
پندارند که احکام اسالم بایـد بـا تغییـرات    مسلمین عصر حاضر رایج گشته است. این گروه می

اي رو جریان زندگی انسان باشد و چون اسالم به گمان آنها، بـه گونـه  زمان تغییر پذیرد و دنباله
نازل گشته صالحیت ندارد وضع زندگی موجود انسان را توجیه کنـد، بـه ناچـار     امبرکه بر پی

اي درآورند تا بـا  براي تطبیق دین با زندگی، بر مسلمانان واجب است که اسالم را به رنگ تازه
وضع موجود عصر منطق گردد. اسالم را باید با وضع و اوضاع جاري تطبیق کرد، نه زنـدگی را  

  ).133، ص تابیمی اسالم (مخلصی، با قوانین عمو
، برانگیختن روح حرکت و جنبش میان مسلمانان، وقتـی پذیرفتـه و   عالمه سیدمحمد باقر صدربه اعتقاد 

موفق است که نوگرایی در چارچوب تفکر اصیل اسالم و از راه گسترش تفسیر درسـت و زنـده آن، در   
  نویسد:خواهد برد. وي در این باره میره به جاي نیرد. در غیر این صورت، سطح جامع صورت گ

دینی بایستد و با ایـدئولوژي غیرمربـوط بـه اسـالم در پیونـد      راي غیجنبش نوگرایی، که بر پایه
توانـد  چنینی، نه توانایی تفسیر درست از اسالم دارد و نه میباشد، عملی نیست؛ زیرا جنبشی این

م وادار سازد. اما اگر یک جنبش نـوگرا بـر   قاطبه امت را به پذیرش دیدگاه خود در تفسیر اسال
هاي اسالم در میان توده داشـته باشـد و دیـن    پایه اسالم تکیه کند و پیوند استواري با سرچشمه

کنـد،  دارد و از کار زشت منع میاسالم را در حکومتی متبلور سازد که مردم را به کار نیکو وامی
پرستان را نیـز بـه راه سـازندگی و نـوگرایی     نتکاران و ستواند بیشتر محافظهچنین جنبشی می

  ).181تا ج، ص دارد (صدر، بیوا کشانده و به تحرك
هاي وحیانی و نواندیشـی بـر   گیري از آموزهکند که با بهرهبا بیان و بنان خود اثبات می شهیدعالمه 
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به پناه بـردن   هاي زندگی دینی را پاسخ گفت و نیازيتوان همه خواستپایه معیارهاي اسالمی، می
کشی از انسان و طبیعت بنا شده، نیسـت. وي در ایـن   هاي خودساخته بشر، که بر مبناي بهرهبه ایده

  نویسد:زمینه می
پیروي از نصوص به معناي جمود در آن نیست تا مانع تحـول و نـوگرایی در شـؤون مختلـف     

ه کار بستن احکام دینـی،  زندگی باشد؛ زیرا پیروي از نصوص به معناي پیروي کامل از دین و ب
  ).70تا ح، ص باشد (صدر، بیبدون هیچ تغییر و تحریف می

هـیچ مـزدي، تعـالیم نبـوي و     ، التقاط را تعریف از روي نادانی و یا عمد دین دانست کـه بـی  صدرشهید
طلب غربی داد و معتقد اسـت  گرا و منفعتهاي علوي را به تاراج فرهنگ ماده باور شرق و طبیعتآموزه

رو تـوان مشـکالت پـیش   که اسالم حیاتی طیبه و زندگی انسانی به بشر داده و با تکیه بر نصوص آن، می
هـاي  چنین تفکري، یعنی تکیه بر نصوص وي را از نواندیشی باز نداشت و در زمینهرا حل کرد. البته این

  مختلف ابداعاتی کارگشا داشت.

  هاراهبرد شهيدصدر در مواجهه با چالش. ۲
رو، در دو بعـد شـناختی و درمـانی،    هـاي پـیش  علما و اندیشمندان فکري جوامع، در زمینه چالش اغلب

بسـا راه صـحیح و صـوابی را    چـه هـا،  اند؛ به این معنا که در بعد شناخت چـالش عملکرد متفاوتی داشته
است حتی دچـار  و رهایی از آن، ممکن  ها را شناسایی نمایند، اما در بعد درمانپیموده، به درستی چالش

از محدود اندیشـمندانی اسـت کـه در هـر دو بعـد       عالمه شهید تري گردند.تر و وسیعهاي عمیقچالش
هـاي موجـود در جامعـه اسـالمی را     تنها به خوبی چالششناخت و درمان نسبتاً موفق بوده است. وي نه

ي در عرصه فقه را تـرمیم نمـوده،   النظریه تالش کرده است تا فقدان نظرشناسایی نموده، بلکه با ارائه فقه
هـاي سیاسـی   هاي فکـري یـاري داده و جامعـه اسـالمی را از آسـیب     فقهاي شیعه و اسالم را در چالش

  اجتماعی نجات دهد.
عبارت است از: عملیات اسـتنباط و اکتشـاف یـک چـارچوب کـالن       شهید صدردر نزد النظریه فقه 

سیاسـی زنـدگی انسـان را ایجـاد     و اعی، قضـایی،  هاي اقتصادي، اجتمـ گیري در ساحتفقهی که جهت
هاي اسالمی گردد و احکام فرعی متعدد را حـول یـک   حلسازي راهکند. به نحوي که موجب شفافمی

نماید تا یک ساختار و زیربنـایی بـراي تنظـیم زنـدگی انسـان مسـلمان بـه وجـود آورد         محور جمع می
  ).123، ص تابی(غفوري، 

هـاي کـالن در تنظـیم زنـدگی     لنظریه، دین و شریعت اسالم حاوي چارچوبابر اساس رهیافت فقه
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). این رویکرد به دنبال ساختن چارچوب براي دسـتگاه فقـه اسـت؛ زیـرا     303م، ص 1979است (صدر، 
مندي به معناي این است که مجموعه احکام شریعت در ترابط بـه هـم   داند و این نظاممند میفقه را نظام

دهنـد، در  رویکردهاي فقهی دیگر، که هر حکمی را به ادله خـاص خـود ارجـاع مـی     خالفباشند. برمی
گیرد، به طوري که به فقیه امکان اکتشـاف فقهـی   النظریه صدور حکم از طریق یک شبکه صورت میفقه
  ).265، ص 1390یابد (خراسانی، دهد. از این جهت، نسبت فرد و دولت نیز در این شبکه معنا میمی

توان بر تئـوري و نظریـه   بر این عقیده است که در کنار اصول و قواعد استنباط، می شهید صدر
رو، اکتشـاف  ایـن نیز تکیه کرد. از آنجا که شریعت جامعیت دارد، تئوري هـم در آن وجـود دارد. از  

بینـی بـه   هاي فقهی قدرت پیششناختی فقه النظریه است؛ زیرا تئوريترین دغدغه روشنظریه مهم
چند ممکن است گاه، تئوري زاویه ایجاد کند و برخـی ادلـه و قواعـد را    دهد. هرمجتهد میفقیه و 

انـدیش خـود از تحریـف جلـوگیري نمایـد      تواند با نگـاه ژرف کنار بزند. در این صورت، فقیه می
  ).265، ص 1390(خراسانی، 
 شـهید صـدر  جانـب  هاي فقهی جدیدي است که نوآوري آن از از جمله تئوري» منطقه الفراغ«نظریه 

و بـا کمـک مفـاهیم اقتصـادي و نظـام      اقتصادنا چه این نظریه را شهید در کتاب . اگرصورت گرفته است
حقوقی اسالم مکتب اقتصادي معرفی کرده است، اما این نظریه مختص به نظریه اقتصادي اسالم نیسـت،  

گـذاري بشـري و   شریعت و قـانون الشعاع خود قرار داده، قلمرو بلکه این نظریه، کل دستگاه فقه را تحت
  گردد.چگونگی اجراي شریعت در این چارچوب تبیین می

اي معین از روابط متغیر و متحـول را تعریـف نمایـد کـه     کوشد در این نظریه، حوزهمی عالمه شهید
ولی امر مسلمین، یا به تعبیر وي مرجعیت صالح، بتواند بـا توجـه بـه اصـول و ضـوابط اسـالمی در آن       

رفت از چالش سیاسـی و اجتمـاعی معتقـد اسـت کـه      براي برون عالمه شهیدگذاري نماید. قانونمنطقه 
هاي اسالمی این مشـکالت را حـل نمایـد. مسـیري را کـه      گیري از آموزهتواند با بهرهجامعه اسالمی می

  گیریم:میعالمه در عرصه ترسیم کرده است را به اختصار پی
  محوريدتوحي

هاي اجتماعی بشر و حل مشکالت انسـانی و رفـتن بـه سـوي     ، درمان بیماريصدربه اعتقاد شهید 
باید انسان را آماده حـل  رو، از این. چه بیشتر در درون خود آدمی وجود داردهر پیشرفت و بالندگی

دیگـر، آنچـه   عبارت به . دارد که دین، نیاز فطري انسان استبیان میگر، مشکالت کرد. از سوي دی
ویژه اسالم قوانینی را در اختیـار  دین بهزیرا ؛ همان سالح دین استان مسلح شود، د بدکه آدمی بای



   ۲۷هاي پيش روي جامعه اسالمي شهيد صدر و چالش

هـا  دهد که با همه ساختارها و اهداف انسانی هماهنگی دارد. اسالم چیزي بـر انسـان  انسان قرار می
چیـز بـه   همـه ؛ کند که با درون و برون انسان و نیازهاي جامعه بشـري هماهنـگ نباشـد   واجب نمی

پذیرد و توحید از امور فطرت است، فطرت نیز بنیاد برپایی اجتماع توحیدي اسـت  یان میتوحید پا
  ).154تا ج، ص (صدر، بی

آن هنگامی که بسیاري از اندیشوران دینی از عهده ایجاد پل ارتباطی میـان ایمـان بـه خـدا(دین)، بـا      
زندگی اشـاره کـرد و در کتـاب    به تأثیر شگرف ایمان به خدا در  شهید صدرزندگی اجتماعی برنیامدند، 

سخن از پیوند استوار میان فهم فلسفی جهان و مسائل اجتماعی بـه میـان آورده و از ایـن ارتبـاط     فلسفتنا 
کـرد. بـراي تبیـین ایـن امـر، دو      یاد کرده و همواره بر ضرورت راه دادن باورها به دنیاي زندگی تأکید می

  را به رشته تحریر درآورد. یهالمدرسه القرآنو االسالم یقود الحیاه کتاب 
اسـتوار اسـت. اگـر    » توحیـد «معتقد بود: هرم جامعه توحیدي بر قاعدة بزرگـی بـه نـام     عالمه شهید

هاي یاد شـده از ایشـان،   بکاویم، با تکیه بر کتاب سیدصدربخواهیم ساختار جامعه توحیدي را از دیدگاه 
خالصـه کـرد؛ نیازهـایی کـه سـاختار جامعـه        محوري ایشان را در نیازهـاي ذیـل  دتوان دیدگاه توحیمی

  سازند:را می شهید صدرتوحیدي 
بخش وجودي هویت جامعه توحیـدي اسـت و اگـر    . توحید و جانشینی خدا توسط انسان: بنیاد و قوام1

رود و روابـط اجتمـاعی دگرگـون    ارتباط انسان با خدا از این جامعه رخت بربندد، هویت از میان می
  شوند.می

شـود. دیـدگاه انسـان انقالبـی و انقـالب      د و انقالب: انقالب از باور داشتن به توحیـد زاده مـی  . توحی2
گونـه اسـتعمار و سـتم    ه نفـس از هر گیرد، سپس از تزکیپیامبران، در آغاز نگرش توحیدي نشأت می

گونـه  ه هرعیار بدل شود، مگر اینکتواند به یک الگوي تمامگاه نمیخیزد. این انسان انقالبی هیچبرمی
  سودجویی و استثمارگري را از نهاد خود بزداید.

اي نبوي است که پس از فراتر رفتن مردم از مرحله چیرگـی فطـرت بـه    . توحید و دولت: دولت پدیده3
گیـري تنـاقض میـان نیرومنـدان و     وجود آمده است. با افزایش روزافزون نیازهـاي بشـري و شـکل   

جوامع پدید آمد. دولـت بـراي جلـوگیري از چنـدپارگی و      تهیدستان جامعه، اختالف در هر یک از
  ریزي کردند.پیامبران بنیادهاي آن را بر اساس مضامین الهی پیو  وجود آمدگسست به

چـون  زیرا آزادي از پرستش و بردگی بـی ؛ . توحید و آزادي: بنیاد آزادي در اسالم، ایمان و توحید است4
از همه قید و بندهاي بشري برسد. قرآن کریم نیز از رهگـذر   گیرد تا به آزاديو چراي خدا ریشه می
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ها رهایی بخشد و با آسمان پیوند دهد. توحیـد،  توحید توانست انسان را از بردگی غیرخدا و شهوت
  هاست.ها در همه گسترهسند سترگ و محکم انسانیت انسان است و سند آزادي انسان

کارهاي غربی نبـود، بلکـه   ب به دلیل صحت و درستی راه. توحید، رشد و شکوفایی: رشد و توسعه غر5
کارهـاي  هـا بـوده اسـت. بنـابراین، مـا بایـد راه      ها با این پروژهبه دلیل همدوستی و همکاري اروپایی

بدیلی انتخاب کنیم که با تاریخ، فرهنگ و بینش ما نسبت به انسـان و جهـان هماهنـگ باشـد. امـت      
ن شخصیت تاریخی و ذات واقعی و کلید موفقیت سلف صـالح او  اسالمی باید بپذیرد که اسالم هما

رو، باید آن را به عنوان نقطه عزیمت به سوي رشد و بالنـدگی برگزینـد تـا عـالوه بـر      باشد. ازاینمی
  جهانی، سعادت اخروي او را هم تضمین کند.وفایی اینکپیشرفت و ش

است؛ زیرا عدل یکـی از صـفات خـداي     اي از درخت توحید. توحید، عدالت اجتماعی: عدالت شاخه6
متعال است. ترتیب اصول دین بر توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد، داراي مفهومی اجتماعی اسـت  

اي دارد. توحید به لحاظ اجتمـاعی، یعنـی خـدا را یگانـه مالـک      و با زندگی گروهی بشر پیوند ویژه
جود، بنابر عدل خـویش هـیچ انسـانی را    عدل به این معناست که این یگانه مالک وپنداشتن.  هستی

داند، بلکه همواره گـروه صـالح   نسبت به انسان دیگري یا گروهی را نسبت به گروه دیگري برتر نمی
  ).142ـ  34تا ج، ص کند (صدر، بیهایی که ارزانی فرموده است، مسلط میرا بر همه نعمت

اي در تشـکیل جامعـه توحیـدي دارد؛ زیـرا     ه، انسان نقش تعیین کننـد شهید صدرالبته در تفکر اجتماعی 
و حب ذات خویش انگیزه رفع نیاز را در خـود زنـده کـرده و بـا ایـن       دوستیه بر خوداوست که با تکی

هاي اولیه تکوین جامعه را بنیاد نهاده است. روشن است که انسان با پذیرش توحیـد و ایمـان   انگیزه، پایه
). در غیر این صـورت،  4ق، ص 1408یادش را توحیدي کند (صدر، تواند ساختار جامعه نوبنبه خدا، می

آل انسان سکوالر راه رسیدن به پیشرفت و اعتقادي به جامعه توحیدي ندارد. از آنجایی کـه جامعـه ایـده   
، جامعه توحیدي است، حفظ وحـدت و همـدلی اعضـاي آن نقـش     عالمه سیدمحمد باقر صدردر نگاه 

  کند.رو، وي براي ایجاد وحدت سعی فراوان میینا. ازحیاتی در این جامعه دارد
  وحدت اسالمي

انسان در طول زندگی فردي و اجتماعی خود همواره در پی رسیدن به پیشـرفت و ترقـی بـوده و بـراي     
توانـد  ، تنهـا جامعـه و گروهـی مـی    شهید صدررسیدن به آن، زندگی گروهی را برگزیده است. به اعتقاد 

ون سازد که بر پایه توحید و ایمـان بـه خـدا بنیـان شـده باشـد و سـاختار آن،        انسان را به این مهم رهنم
اي حائز اهمیت است، بقا و اسـتمرار چنـین جامعـه    صدرتوحیدي باشد. اما آنچه که در اندیشه اجتماعی 
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بدیل در جهـت بقـا و اسـتمرار    است. وي همدلی و وحدت میان اعضاي این جامعه را عامل اصلی و بی
هاي موجود سود جسته و همـه تـوان علمـی و    براي تحقق آن، در عصر خود از همه توانایی آن دانسته و

رسـالتنا یجـب ان   «بـا نگـارش مقالـه:     االضواءعملی خود را نیز به کار گرفت. نخستین گام را در مجلـه  
برداشت و در طول عمـر خـویش، همـواره بـر ایـن آرمـان بـزرگ پـاي فشـرد و          » تکون قاعده للوحده

را جـزو مـواد   » تاریخ وحدت«ن را نیز به آن فراخواند و براي گسترش اندیشه وحدت در حوزه، حوزویا
را » اندیشـه وحـدت  «). وي بر این باور بود کـه حوزویـان، بایـد    42تا، ص درسی قرار داد (موسوي، بی

هـا و  نشـیب  بسان یک پدیده تاریخی بینگارند و به بررسی آن بپردازند تا با پیشینه ایـن اندیشـه، فـراز و   
گونـه کـه   پیامدها و همچنین با منادیان وحدت و راه و روش آنان آشنا گردند و رسالت دینی خود را، آن

  شایسته است، به انجام رسانند.
که بـر پایـه توحیـد بنـا شـده      واحد،  ايجوامع اسالمی را به مثابۀ جامعه صدرگفتنی است که شهید 

بیند و همـه تـالش   اي نمیحصر در یک جامعه، خاص و فرقهبیند و اندیشه وحدت خود را مناست، می
گیـرد. وي در واپسـین روزهـاي    خود را در جهت بقا و استمرار آن جامعه عظـیم اسـالمی بـه کـار مـی     

زندگی، آنگاه که منزل ایشان در محاصره نیروهاي بعثی بود، در آخرین پیامش، کـه ضـبط شـده و بـراي     
  وید:گگونه میمردم عراق فرستاد، این

من از زمانی که خودم را شناختم و به مسئولیتم در میان امت پی بردم، بـه گونـه یکسـان    
ام و از هر پیامی که سبب همبسـتگی آنـان گـردد و از هـر     براي شیعه و سنی تالش کرده

ام. بـا اندیشـه و   اي که آنان را یک دل و همراه گرداند، به دفاع و پشتیبانی برخاستهعقیده
ام؛ همان اسالمی که راه رهایی و هـدف همگـان   ود، تنها براي اسالم زیستهتمام هستی خ

  ).151، ص 1تا، ج است (حائري، بی
اگرچه عالمه شهید، از رهبران بزرگ عالم تشیع است، ولی در نظر و رفتار یک مصلحی اسـت کـه تنهـا    

، فلسـفتنا ه به آثـاري چـون   توان با نگااندیشد. این حقیقت را میبه اصالح و سازندگی جوامع شیعی نمی
... به خـوبی مشـاهده کـرد. در عرصـه     واالسس المنطقیه لالستقراء ، و البنک الالربوي فی االسالم، اقتصادنا

رو، در ایـن انان داشـت. از عمل و رفتار سیاسی نیز شهید دغدغه سـربلندي و اصـالح امـور همـه مسـلم     
داد و تنهـا بـه   ت واحد مورد توجه قرار میدر عراق، شیعه و سنی را به صور هاي اصالحی خودحرکت

  ).155، ص 1379گرفت (مزیانی، بر میه همه را درشیعه بستگی نداشت، بلک
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هـاي اسـالمی بـه    روشن است که مقصود عالمه شهید از اتحاد اسالمی، نزدیک شدن پیروان مذهب
کیان و ماهیت هـر کـدام از   یکدیگر براي رویارویی با دشمنان اسالم و بقاي جامعه و امت نبوي، با حفظ 

  ).55، ص تا طبیآنان است (صدر، 
نویسد و در آن، قضـیه تـاریخی فـدك را تشـریح و بـر حـق       میفدك فی التاریخ بنابراین، اگر کتاب 

را پـس از رحلـت    کند و اگر تاریخ شیعه و حـق بـودن خالفـت علـی    استدالل می بودن فاطمه زهرا
و مبـارزه آنـان    ، به نقش ائمه شـیعه االئمه فی االحیاه االسالمیه دورب کند و اگر در کتاثابت می پیامبر

نگارد و یـا  میبحث حول المهدي  گوید و درباره امام حجت مهديپیشه سخن میبا فرمانروایان ستم
دهـد، همـه ایـن    هاي علوي خود مورد بررسی قرار می، حکومت اسالمی را با اندیشهاالسالم یقود الحیاه

اي به تفکر وحدت اسالمی ایشان نخواهد زد؛ زیرا آن شهید به روشنی اعـالم  و تفکرات، لطمهتحقیقات 
دارد که آزادي بحث در صورتی با شرایط انجام پذیرد، هیچ ناسازگاري بـا اتحـاد و همبسـتگی نـدارد     می

د و )؛ زیرا معناي وحدت اسالمی این نیست که یکـی برگزیـده شـو   37ـ   34، ص 11تا و، ج (صدر، بی
هـاي اسـالمی در یکـدیگر ادغـام شـوند و بـه ایـن صـورت کـه          دیگران از آن پیروي کنند و یا مذهب

، شـهید مطهـري  ها گرفته شود و مفترقات آن کنار گذاشـته شـود؛ زیـرا بـه گفتـه      مشترکات همه مذهب
  ).384تا، ص گونه وحدت، نه معقول و منطقی است و نه مطلوب و عملی (مطهري، بیاین

شـود،  اي را که موجب اتحاد افـراد و اقـوام گونـاگون مـی    ترین و پایدارترین انگیزه، مهمرشهید صد
داند و آن را در مقایسه بـا محـور اتحـاد در مکاتـب بشـري، بسـیار مـؤثرتر و        اعتقادي میدینی و همهم

  نویسد:کاراتر دانسته، می
ـ    در جامعه سرمایه دت بـر مصـالح   داري، اجتماعی در ظاهر متحد اسـت؛ چـون ایـن وح

اي رخ دهد که مصلحت مورد نظـر  گاه حادثههرشخصی و حزبی یا طبقاتی استوار است. 
گردد که همبستگی سـراب  را تهدید کند، شکاف و جدایی در گروه پدید آمده و معلوم می

ـ   اي بیش نبوده است. روشنفریبنده ه در جنـگ آلمـان در   ترین مثال آن، فرانسـه اسـت ک
ت وجودش دچار تفرقه شد و در ظرف چند ساعت با شکست روبـرو  ترین ساعامخاطرهپر

  ).56، ص تا طبیگردید (صدر، 
ها، چون ریشه درونی ندارند، دوام نخواهد داشت. اما اتحـاد اسـالمی،   گونه همبستگی، اینصدربه عقیده 

اي از محبـت،  اتحادي است اصیل و پایدار چون انگیزه آن احتیاج عمیق روحی است که افراد را با رشـته 
دهد. هیچ عاملی چون دین، امکان ندارد انگیزه چنین اتحـادي باشـد.   و مودت و الفت به هم پیوست می

جوشد و با تاریخ پایدار و هر انـدازه مصـالح افـراد و احـزاب و     اتحاد دینی، اتحادي است که از قلب می
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ثابت که همه افراد در آن شـریکند،  طبقات، گوناگون باشد، متزلزل نخواهد شد؛ چون این اتحاد بر اصلی 
  ).57استوار است (همان، ص 

توانند، اشتراك در اصول و بسیاري از احکـام عملـی را   بر این باور است که مسلمانان می شهید صدر
مبناي اتحاد و همبستگی خود قرار داده و با تأسی از شـیوه و سـیرة رهبـران اسـالمی، در جهـت ایجـاد       

بـراي حفـظ اتحـاد و     ردارند. تاریخ مشاهده کرده است که چگونه امیرالمؤمنینهمبستگی و اتحاد گام ب
  فرماید:همبستگی و بقاي کیان اسالم تالش کرده است. چنانچه خود حضرت در نامه شصت و دو می

من ابتدا دست خود را پس کشیدم و بیعت نکردم تا اینکـه دیـدم گروهـی از مـردم از اسـالم      
کنند، ترسیدم که اگر بـه یـاري اسـالم و    دعوت می نابودي دین محمدبازگشتند و مردم را به 

مسلمانان برنخیزم، شکاف و انهدامی در اسالم خواهم دید که مصیبت آن، از خالفت چند روزه 
که باطل از میان رفت و دین اسـتقرار  ردم تا آندر آن هنگام با ایشان همراهی ک. بسی بیشتر است

  ).62غه، نامۀ البالیافته و آرام شد (نهج
  گوید:می شهید صدر

بـه   ). این شیوه را همـه ائمـه  70، ص 	تا ه(صدر، بی کلهم علیه ... هذا خط عام سار االئمه
نویسـد و  مـی  بن مروانعبدالملکاي به گرفتند. به عنوان مثال، آن هنگام که پادشاه روم نامهکار می

بـه   بـن عبـدالملک  هشـام یـا در زمـان   . نویسـد را میپاسخ نامه  امام سجاد، مانداو از پاسخ در می
هنگامی که حکومت روم بر آن شد تا استقالل و سیادت حکومت به ظاهر اسالمی را از بین ببرد و 

طرح سکه اسالمی را به هشام داد و با ایـن تهدیـد    امام باقر، سکه روم را بر مسلمانان تحمیل کند
  ).11تا ز، ص مقابله کرد (صدر، بی

پیدا نکرد، بلکه عالمان و رهبران شـیعه و سـنی نیـز در گذشـته از      ته این شیوه اختصاص به ائمهالب
و علویـان و ظلـم و بیـدادگري بـه مبـارزه       اند. براي نمونـه، آنگـاه کـه فرزنـدان پیـامبر     آن بهره گرفته

عـالوه، خـود نیـز    د. به کرهاي علوي ، فتوا به واجب بودن جهاد و همراهی با نهضتابوحنیفهبرخاستند، 
). عالمان شیعی نیز در نیم قـرن پـیش،   70، ص  تا هد (صدر، بیکرهاي علوي شرکت در یکی از نهضت

هـزار   به حمایت از حکومت سنی، که پرچم اسالم را به دست گرفته بود، فتواي جهـاد دادنـد و صـدها   
مـت سـنّی، کـه بـر اسـاس      شیعه به صحنه جنگ رفتند و به دلیل حفظ پرچم اسالم و پشـتیبانی از حکو 

  ).152، ص 1تا، ج اسالم استوار بود، سخاوتمندانه خون خود را نثار کردند (حائري، بی
و رهبران اسالمی سـعی دارد، الگـویی بـراي مسـلمانان و      با نقل سیره ائمه شهید صدربه هر حال، 

شتت و تفکیک ملل اسـالمی  حوزویان ارائه کند و دستیابی به اتحاد و همبستگی را عملی بداند. وي از ت
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خواهد که سه عنصـر روح،  برد و از مسلمانان میشکوه داشته و از نبود شخصیت اسالمی واحد رنج می
یـک  «، بـه  »امواج مختلف فکري«گیرند تقویت کنند تا عقل و اخالق را که از یک پیوند اعتقادي مایه می

بدیل گردد؛ زیرا اسالم در جهان بـه منطقـه   ت» نظیریک چهره واحد همسان و بی«و » موج فکري همگانی
جغرافیایی یا محدوده نژادي خاص، محـدود نیسـت، بلکـه دامنـه آن بـه منـاطق جغرافیـایی مختلـف و         
نژادهاي بسیار کشیده شده است. اگر شخصیت اسالمی به وجود آید، شیوه آن چنان است که یک مـوج  

ان موج ایجاد کند و موجودیت جهان اسـالم را  فکري همگانی پدید آورد که در همه جوامع اسالمی جه
نظیر بخشد. ولی شخصیت اسـالمی وجـود نـدارد و آنچـه فعـالً موجـود       یک چهره واحد همسان و بی

خیزد و این وضع، بـین مسـلمانان   اي به تنهایی برمیاالسف، امواج فکري است که از هر جامعهاست، مع
زده آن پیدایش عوالم مختلف اسالمی است که با قیـود  آورد که بادیواري از شناخت خاص به وجود می

اند و اسالم آن را امضـا نکـرده اسـت. البتـه     وهمی از یکدیگر تفکیک شده، قید و وهمی که خود ساخته
هایی از این شخصـیت سـاالمی در وجـود برخـی از مسـلمانان      خوشبختانه در کشورهاي اسالمی، شعله

هاي اسـالمی ایـن اسـت    کارگزاران فکري مسلمانان در سرزمین ترین رسالتشود. بزرگمتعهد دیده می
  ).42 -  41، ص تا طبیکه به احیاي این شخصیت بپردازد (صدر، 

  دولت اسالمي

، یک ضرورت اجتماعی و مبتنی بر اسـاس فطـرت   سیدصدروجود دولت در اندیشه سیاسی شهید رابع 
بر اساس فطـرت خـویش، موجـودي مـدنی و      هاو تکوین موجودات انسانی است؛ به این معنا که انسان

سازد. به این ترتیب، شـهید دو ویژگـی   سیاسی هستند. این ویژگی ضرورت وجودي دولت را آشکار می
  شمارد:را براي دولت برمی

ها و عالیق انسان است. آنها تـا زمـانی   اي اصیل و مطابق با خواستهدولت پدیده الف. اصالت داشتن:
  کند، نیاز به دولت دارد؛ي فطري خویش در زمین زندگی میهاکه انسان با ویژگی

این پدیده اصیل ضرورتی است که حیات اجتمـاعی و مـدنی بشـر آن را بـه      ب. ضرورت اجتماعی:
وجود آورده است و تا زمانی که بشر داراي حیات اجتمـاعی اسـت، ادامـه خواهـد یافـت (جمشـیدي،       

  ).235، ص 1377
اشکال متعددي داشته باشد. در طول تاریخ اجتماعی بشـر نیـز انـواع    تواند روشن است که دولت می

متعدد و مختلفی از دولت بروز و ظهور نموده است. اینکه کدام یـک از آنهـا اصـیل و ضـروري اسـت،      
  کند:اصل تکیه می ، دولت اسالمی را ضرورت دانسته و در ایجاد آن بر دوشهید صدر
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اسالمی براي اقامه حدود الهی، ادامه خـط نبـوت و    الف) ضرورت دینی: از این دیدگاه دولت
امامت و حفظ دین الهی و گسترش آن ضروري است؛ زیرا بـدون وجـود دولـت اسـالمی نـه      

کنـد و  شود و گسترش پیـدا مـی  گردد و نه دین الهی حفظ میهاي الهی اجرا میحدود و فرمان
  این یک اصل عقلی است؛

، ایجاد دولت اسالمی یک ضرورت تکـوینی بـراي   رشهید صدب) ضرورت تکوینی: به اعتقاد 
باشد تمدن و اجتماع بشر است؛ زیرا بهترین وسیله براي تحقق خالفت عمومی بشر در زمین می

تواند استعدادهاي انسان را در جهـان شـکوفا سـازد و افـراد آن را از     و تنها راهی است که می
  ).5تا د، ص هاي رنگارنگ نجات دهد (صدر، بیپراکندگی و تباهی

داند و اساساً دولت اسالمی را دولتـی  در مدینه را نمونه اعالي دولت می ، دولت پیامبر اکرمشهید صدر
  داند.مبتنی بر فکر و عقیده دانسته، وحدت سیاسی حاصل از آن را وحدت فکري و اندیشه می

  مرجعيت صالح درمان عصر غيبت

رورت دولت اسالمی، آن را به دو قسم دولـت اسـالمی   ، پس از بیان ضعالمه شهید سیدمحمدباقر صدر
کند، در اولی پیامبر یا امام معصوم تقسیم می معصوم (والیی) و دولت اسالمی عصر غیبت امام معصوم

را از ارکان اصلی دولت دانسته، معتقد است که خلیفه حقیقی نبی یا وصی اوست. اما در دولت اسـالمی  
را از عناصر اساسی دولت برشمرده و در ابعـاد متعـدد از آن سـخن    ه) والیت فقی( عصر غیبت، مرجعیت

  به میان آورده است.
فاالجتهاد هو القدره العلمیه علـی اسـتخراج الحکـم الشـرعی     « نویسد:وي ابتدا در تعریف اجتهاد می

من دلیلـه المقـرر الیـه ... فاالجتهـاد هـو التخصـص فـی علـوم الشـریعه و التقلیـد هـو االعتمـاد علـی              
  ).103و  89، ص 1م، ج 1981(صدر،  »المتخصصین

ایشان پس از آنکه اجتهاد را تخصص در علوم شـریعت دانسـت، مجتهـد را بـه مطلـق و کامـل کـه        
داراي اجتهاد کامل و توانایی استنباط احکام در تمام ابواب فقه باشد و مجتهد ناقص یـا متجـزي، کـه در    

یم نموده، و معتقد است که مجتهد عالوه بـر ویژگـی اجتهـاد    برخی از ابواب فقه توان استنباط دارد، تقس
مطلق باید از بلوغ، عقل، طیب والدت، ایمان و عدالت برخوردار باشد تا اوالً، دیگران بتواننـد از او تلقیـد   
کنند ثانیاً، داراي والیت قضاء و والیت شرعیه عامه است. البته والیـت دوم را بـه شـرطی داراسـت کـه      

هـاي الزم را  ر به فرد را از ناحیه دین واقعیت داشته باشد؛ یعنی واقعاً توانایی و ویژگـی شایستگی منحص
  ).105، ص 1م، ج 1981داشته باشد (صدر، 

 و »المرجعیـه الصـالحه  «، »المرجعیـه الرشـیده  «هـایی چـون   در مباحـث خـود واژه   شهید صدر

۳۴     ، ۱۳۹۲سال پنجم، شماره اول، بهار و تابستان  

د علمـی ـ اجتمـاعی و سیاسـی ـ        را به کار برده است و براي مرجعیت، دو بع» المرجعیه العالمه«
اجتماعی قائل است و بر این باور است که آنچه از اهمیت بیشتري برخوردار است، بعـد اجتمـاعی   
و سیاسی مجتهد است؛ به این معنا که مرجعیت او در جامعه تحقق عینی به خود گرفته و اصـالتش  

اراده به او روي آورده و تبـدیل  گردد و با دارا شدن درجه باالي عدالت، خبرگی و نیروي ثابت می
). 9ــ 8م، ص 1984گـردد (قپـانچی،   به پایگاه اعتماد اجتماعی، سیاسی و مذهبی جامعه و امت می

  گوید:رو، در تعریف مرجعیت میایناز
مرجعیت حقیقتی اجتماعی و اصولی است که در امت وضع شده اسـت و بـر اسـاس مـوازین     

سـال   20در رهبر انقالب ایـران کـه حـدود    ل حاضر، و در حاگردد، عمومی شرعی استوار می
  امت را رهبري کرده، تحقق یافته است.

  هاي مرجعيت صالحويژگي

گویـد: کسـی کـه داراي    می صدرکند، اینکه در طول زمان، مرجعیت یاد شده در چه کسی تحقق پیدا می
  هاي زیر باشد، مرجع صالح خواهد بود:ویژگی

  طلق را داشته باشد؛الف. صفات عدالت و اجتهاد م
شود، روشـنگر ایمـان او بـه    ب. خط فکري او، که با توجه به تألیفات و مباحث او مشخص می

  دولت اسالمی و ضرورت پاسداري از آن باشد؛
ج. مرجعیت او به روشی طبیعی که پیوسته در تاریخ شیعه مورد قبول بوده است، فعلیـت یافتـه   

  باشد؛
 .ه، صالحیت او را براي مرجعیـت مـورد تأییـد قـرار دهنـد     د. اکثریت اعضاي مجلس المرجعی

کند، نظیر علمـا  عالوه، گروهی از کارگزاران دینی، که تعداد آنها را قانون اساسی مشخص میبه
هاي علمیه و دانشمندان، ائمه جماعات، خطبـاً نویسـندگان و متفکـران اسـالمی     و طالب حوزه

  شایستگی وي را تأیید نمایند؛
دار با توجه به این شروط، مردم در یک رفراندوم عمـومی  رت تعدد مراجع صالحیتدر صو.  ه

» یعود الی االمه امر التعیین من خالل استفتاء شعبی عـام «کنند: ملی یک نفر از آنها را انتخاب می
  ).14ـ  13تا ج، ص (صدر، بی

نویسد و جمعـی ـ    رساله میدهد و معتقد است: مجتهد مطلقی که در خانه نشسته و فتوا می شهید صدر
خبر از اوضاع جهانی و برکنار از سرنوشت جامعۀ خـود و بریـده از   حتی جمع کثیري ـ مقلّد دارد، اما بی 

تر از همه، در صحنه سیاست حضور عینی و عملـی و نقـش انقالبـی    نظر به دولت اسالمی است و مهم
  اند گواه و حاکم بر امت باشد.توندارد و از حکمت و درایت و شجاعت برخوردار نیست، نمی
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  وظايف و اختيارات مرجع صالح

  توان در پنج امر خالصه کرد:، وظایف مرجع صالح را میعالمه شهید صدربه اعتقاد 
ترین شکل ممکن، در میان مسلمانان و پرورش دینـی آنهـا بـه    الف. نشر احکام اسالم در وسیع

  شود؛ اي که احکام اسالمی، در اعمال آنان رؤیتگونه
از آن جملـه  . دهـد ب. برگزیدن روشی که مفاهیم گسترده دینی را در باور امت اسالمی جا می
  گیرد؛تبلیغ این نکته که اسالم، نظام جامع است و تمامی جوانب حیات را فرا می

ج. برآوردن نیازهاي فکري اسالمی للعمل االسالمی و این کار نیازمنـد آن اسـت کـه مبـاحثی     
هاي گوناگون اقتصادي و اجتماعی و مقارنتی فکري بین اسـالم و سـایر   ون بخشگسترده، پیرام

  مذاهب اجتماعی به وجود آید؛
ورزان مسلمان، در نقاط مختلف جهـان اسـالم   د. رهبري پیکار اسالمی و نظارت بر آنچه تالش

  دهند؛انجام می
ینی در جهت رهبري امت بـر  ترین مراتب دانشمندان د. ایجاد مراکز جهانی از مراجع تا پایین ه

  )؛384ـ  383، ص م1989مبناي مصالحش (حسینی، 
  و. قضاء و دادرسی در خصومات بین افراد امت و بین حاکمان بر اساس احکام و تعالیم اسالمی؛

  ر. وضع تعالیم دینی تفصیالت قانونی بر اساس قوانین ثابت شرعی و مقتضیات زمان؛
  تعالیم قوانین استنباطی (قوانین ثانویه).ز. اجرا و تنفیذ احکام شریعت و 

  شهید صدر معتقد است:
تنها منحصر به اجراي احکـام ثابـت شـریعت     ]مرجعیت صالح[حدود اختیارات دولت اسالمی 

گیرد. از یـک سـو، مجـري احکـام ثابـت      بر میز درنیست، بلکه منطقه الفراغ من التشریع را نی
راتی است کـه بنـا بـه ضـرورت اجتمـاعی و طبـق       تشریعی و از سوي دیگر، وضع کننده مقر

  )721م، ص 1979ضیات روز، باید تدوین و اجرا گردد (صدر، تقم
  گوید:وي در تبیین منطقه فراغ می

اي امري طبیعی و ضروري است؛ زیـرا مقتضـیات و اوضـاع و احـوال     اوالً، وجود چنین منطقه
هاي جاودانه بودن اسالم همـین  ی از نشانهزندگانی بشر در این حوزه دائماً در حال تغییرند و یک

  است که این منطقه را از نظر تشریع آزاد گذاشته است؛
  گذاري در این حوزه، در اختیار امت، حاکم شرع و یا دولت اسالمی است؛ثانیاً، قانون

ثالثاً، تعالیم و قوانین متغیر از احکام اولیه و بر اساس مقتضیات و مصـالح عمـومی وضـع    
  د؛گردنمی

آور دارند (خواه در زمان حضور معصوم صادر شـده باشـد   رابعاً، این قوانین متغیر نیز جنبه الزام
االمـر قـرار   و یا در عصر غیبت از طرف مرجع صالح)... محدوده آزادي، کـه در اختیـار اولـی   

۳۶     ، ۱۳۹۲سال پنجم، شماره اول، بهار و تابستان  

گیرد، شامل هر عملی است که طبیعتاً در شرع مباح باشد. پس هرگونه فعالیت و عملـی کـه   می
امر اجازه دارد کـه بـا صـدور یـک      ر شرع، بر حرمت یا وجوب آن تصریح نشده باشد، ولید

از فعلی که طبیعتـاً مبـاح    حکم قانونی از آن منع یا به انجام آن امر کند. پس، اگر امام معصوم
گردد. البته افعـالی کـه از   گردد و اگر بدان امر کند واجب میاست، نفی کند، آن فعل حرام می

اند، مانند ربا، قابل تغییر نیست. همچنین فعلی کـه شـریعت   شرع به صراحت تحریم شدهسوي 
  ).726م، ص 1979اسالم به وجوب آن تصریح دارد (صدر، 

به دو صورت قابل تشریع  ، منطقه فراغ در زمان غیبت معصومعالمه شهید محمدباقر صدراز نظر 
  :باشدمی

ر اسـاس اجتهـاد مشـروع داراي چنـد رأي مختلـف      در احکامی که مراجع تقلید و مجتهدان ب
ست. بـراي امـوري   ادر برگزیدن یکی از آنها بر اساس مصلحت جامعه آزاد » قوه مقننه«هستند، 

که مشمول حکم قاطع وجوب و حرمت نباشد، قوه مقننه که نماینده ملت اسـت، آنچـه را کـه    
اسـالم نباشـد قـانون وضـع      داند، به صورتی که معارض با قوانین و احکـام مصلحت مردم می

  ).11تا ج، ص کند (صدر، بیمی
گزیند و یا اینکه منتخبـان ملـت بـر    میرا بر دهند و قوه مقننه یکیبه این ترتیب، با مراجع فتوا و رأي می

کننـد،  اساس مصالح ملت و ضوابط معین اسالم و شریعت، در قلمرو آزادي نظر قانونی تدوین قانون می
  گذاري، نباید با سایر احکام شریعت معارضه داشته باشد (همان).قانونروشن است که این 

  رابطه امت و مرجعيت در دولت اسالمي

، بـا  شهیدصـدر . گـردد میخط خالفت انسان به خودش باز، یا دوران مرجعیت، در عصر غیبت معصوم
می عصر غیبت، تبیـین  جایگاه مردم را در دولت اسال يخواهد رابطۀ مردم و به تعبیربیان این مطلب، می

  نویسد:کند. وي در این زمینه می
هاي شود که از طریق آن و با اجراي احکام الهی و بر پایه ستونخط خالفت به امت واگذار می

مقرر شده خالفت انسان از سوي خدا، حاکمیت و رهبري سیاسی و اجتماعی را محقـق سـازد   
  ).49ق (ب)، ص 1399(صدر، 

شـهید  رو، ایـن ازفراد، توان ایجاد این خالفـت را در دنیـاي اجتمـاعی ندارنـد.     تک اشن است که تکرو
  گوید:می صدر

کنند. امت خود حق تسلّط بر این دو قـوه  قوه مقننه و قوه مجریه به نمایندگی از امت فعالیت می
کند، در اختیار دارد. این حـق، حـق خالفـت و نظـارت     را به شکلی که قانون اساسی معین می

گیـرد  ست که از منبع اصلی قدرت و حاکمیت که همان خداي متعال است، سرچشمه میامت ا
  ).34ـ  32ق (الف)، ص 1399(صدر، 
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اما نقش مرجع و ارتباط او با امت، نقش نظارتی است. نظارت بر تشکیل حکومت و اسـتمرار آن، حفـظ   
از اهـم وظـایف و    حدود الهی و نشر و گسترش رسالت الهـی اسـالم در زمـین و اعـالي کلمـه حـق،      

مرجع باید ناظر و مراقب بـر امـت باشـد. ایـن نظـارت بـر او       ، تر از همههاي مرجع است. مهممسئولیت
کند که در صورت انحراف جریان امور از مسیر صحیح اسالمی خود، دخالت کنـد و آن را بـه   واجب می

  ).52ق ب، ص 1399مسیر اصلی خود بازگرداند (صدر، 
چنـد در عصـر غیبـت، دو رکـن اساسـی دولـت       ه هراز آن غافل بود، اینک نکته مهمی که نباید

پرسـی بـا تأییـد و پـذیرش     باشد، ولی تا زمانی که امت از طریق همـه اسالمی، امت و مرجعیت می
ضمنی و عملی بر نظارت مرجع صحه نگذارد، مرجع بـه صـورت بالفعـل داراي نظـارت نخواهـد      

  ).170تا ج، ص گردید (صدر، بی

  گيرينتيجه
هـاي  دهی حرکتیکی از علمایی است که در بیداري و جهت عالمه شهید سیدمحمدباقر صدرتردید، بی

کار داشته است. ایـن هـدایت محـدود بـه حـوزه      نانسانی و راهبري آن به نور، نقش برجسته و غیرقابل ا
کرده، ایـن حقیقـت   نجف و مردم ستمدیده عراق نبوده، بلکه هر مسلمانی که به آثار شهید دسترسی پیدا 

در مدت بیست سـال توانسـت تعـداد زیـادي از علمـا را کـه        شهید صدررا به خوبی درك خواهد کرد. 
در  اهللا صـدر آیـت نـد. در واقـع،   ثیر و اشاعه فرهنگ اسالمی در جامعه داشـتند، تربیـت ک  أبیشترین حد ت

ظ مبـارزات سیاسـی   خالل این بیست سال حوزه علمیه نجف را که پـس از انقـالب عشـرین، بـه لحـا     
  اجتماعی، به نوعی به سکوت و خاموشی گراییده بود، دوباره بازسازي نماید.

گیري از فرهنگ غنی شـیعه، توانسـت   هاي اسالم ناب و با بهره، با تکیه بر آموزهسیدمحمدباقر صدر
طریـق  اي جامعه اسـالمی و انسـانی را شناسـایی نمـوده و از     هاي فکري و اندیشهدر گام نخست آسیب

هاي علمی خود، راه سعادت را پیش روي مشتاقان قرار داده و جامعه اسالمی را از خطر تهـاجم  نوآوري
خارجی و غلتیدن در تحجر و التقاط نجات دهد. ایشان در عرصه سیاسـت و اجتمـاع نیـز سـعی کـرده      

قـرار دهـد. وي    هاي نبوي را در اختیار جامعه مشـتاق علمـی و عملـی   است تا راهکار برگرفته از آموزه
معتقد است که جامعه اسالمی از طریق وحـدت و پنـاه بـردن بـه دولـت اسـالمی و مرجعیـت صـالح،         

هاي پیچیده سیاسی به آسـانی گـذر کـرده و در آرامـش،     هاي سخت اجتماع و گردنهتواند از گردابمی
  زندگی اجتماعی خود را دنبال نماید.

۳۸     ، ۱۳۹۲سال پنجم، شماره اول، بهار و تابستان  
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