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 )ره(مفهوم انقالب در دیدگاه شهید سید محمدباقر صدر

  

 
 

 2**سید احمد موسوی/ 1*یعلي باقری دولت آباددکتر            

 

 دهیچک

اهلل سید محمدباقر صدر، یكی از بزرگترین اندیشمندان مسلمان و به تعبیرحضرت امام خمینیی  آیت     

الشرایط، ویژه در قرن چهاردهم هجری است. فقیهی جامعدر تاریخ اسالم به« مغز متفكر اسالمی»)ره(، 

مند و پركیار  ای توان، نویسنده فیلسوفی اجتماعی، مفسری بزرگ، متفكری آگاه به فرهنگ و علوم زمانش

ی برجسیته فیو ،   ها یژگیوو  ها شاخصهو سیاستمداری هوشمند و شجاع و دردمند بود. ایشان عالوه بر 

را مطیر  كیرده   « خالفیت عمیومی  »نظریه پردازی آگاه و پرتوان بوده است. وی در باب سیاست، نظریه 

یشیان در بیاب مفهیوم    است كه مبتنی بر احكام و فقه تشیع است. در این پژوهش به بررسیی دییدگاه ا  

-شناسیی و رو  شناسیی، معرفیت  انقالب در چارچوب نظریه خالفت عمومی ایشان و برگرفته از هستی

 شناسی ایشان پرداخته شده است.

 ها کلید واژه

 .یاسیس جامعه انقالب، مفهوم ،یعموم خالفت هینظر صدر، اهلل تیآ
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 مقدمه

ان مسلمان و به در، یكی از بزرگترین اندیشمندعالمه شهید، آیت اهلل سید محمدباقر ص     

ویژه در قرن چهاردهم هجری در تاریخ اسالم به« مغز متفكر اسالمی»)ره(، تعبیر امام خمینی

مفسری بزرگ،  اجتماعی، فیلسوفی الشرایط،(. فقیهی جامع433: 41ج، 4731امام خمینی، )است

توانمند و پركار و سیاستمداری هوشمند و ای ، نویسنده متفكری آگاه به فرهنگ و علوم زمانش

 شجاع و دردمند بود.

( در شهركاظمین م4371) یقمرهجری  4737القعده سال پنجم ذیوشهید صدر در بیست     

متولد شد. پدر بزرگوار ایشان سید حیدر صدر از دانشمندان بزرگ شیعه عرا  و مادر محترمش 

ه علمی و مذهبی عرا  بود. ایشان پس از گذراندن دختر عبدالحسین الیاسین از مردان برجست

مدرسه ابتدایی، در دوازده سالگی به همراه برادر  سید اسماعیل صدر برای گذراندن دوره 

اهلل خویی و دایی خود، های مرحوم آیتعالی حوزه به نجف اشرف مهاجرت كرد و در درس

سن هفده سالگی به درجه اهلل شیخ محمدرضا آل یاسین شركت كرد. شهید صدر در آیت

پنج سالگی، تدریس خود را در دروس عالی حوزوی آغاز كرد اجتهاد نائل شد و در سن بیست و

: 4733حسینی حائری، )دیگردترین كرسی تدریس برخوردار و به تدریج در حوزه نجف از عالی

35.) 

ایشان در عرا   امانهای مستمر و بیمرجعیت شهید صدر در نجف و مبارزات و مجاهدت     

علیه حكومت بعث باعث گردید تا حكومت بعث صدام یاران و نزدیكان ایشان را از طریق 

دستگیری و شكنجه و ترور و اعدام از بین ببرد و خود ایشان بارها و بارها بازداشت و زندانی 

م شد. شهید صدر پس از سالها درس خارج فقه خود را تعطیل كرد و تفسیر موضوعی قرآن كری

جلسه طول  41های انقالبی و بیدارسازی مردم آغاز كرد كه بیش از را با هدف ایجاد اندیشه

نكشید و این درس ایشان منجر به محاصره كامل منزل و زندانی كردن در منزل و قطع رابطه 

جمادی  43ماه به طول انجامید و سرانجام در  3مردم با ایشان از سوی رژیم بعث شدكه حدود 

. ( به دستور صدام ایشان را دستگیركرده و به بغداد ه 4733فروردین  45  ).ه 4144االول 

الهدی به ه.  همراه با خواهر  بنت 4144جمادی االول  22بردند و پس از شكنجه در روز 

 (.33: 4733حسینی حائری، )رساندندشهادت 
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 های شهید صدربررسی افکار و اندیشه

فته شد، شهید صدر یكی از بزرگترین اندیشمندان مسلمان ی و به همانگونه كه در مقدمه گ     

بود. ایشان در باب اقتصاد، فلسفه و سیاست و « مغز متفكر اسالمی»تعبیر امام خمینی: 

آمده « فلسفتنا»و « اقتصادنا»اند كه در آثار مختلف ایشان، از جمله ...نظریات گوناگونی داشته

د را از سرچشمه های خومبتنی بر اسالم است و ایشان نظریه های شهید صدراست. آرا و اندیشه

 )ع( گرفته است.قرآن و سنت پیامبر)ص( و سیره اهل بیت

 پردازیم.در این پژوهش به بررسی اجمالی اندیشه و آرای ایشان در باب مفهوم انقالب می     

شناسی ایشان را مورد شناسی و معرفتشناسی، انسانبرای این منظور ابتدا الزم است تا هستی

 دهیم.بررسی قرار دهیم و پس از آن مفهوم انقالب را از دیدگاه ایشان مورد واكاوی قرار می

 

 شناسی شهید صدرهستی

بینی الهی و توحیدی اسالمی است. از شناسی و جهانشناسی شهید صدر، هستیهستی      

ه با عنایت و مشیت الهی ای است كشناسی توحیدی اسالمی، جهان آفریدهمنظر هستی

گردد. هیچ ای عنایت الهی از جهان گرفته شود، نیست و نابود میشود و اگر لحظهنگهداری می

 و فایده آفریده نشده است. نظام موجود نظام احسن و اكمل است چیزی نابجا و خالی از حكمت

ناسی توحیدی در شو جهان به حق و به عدل برپاست. از منظر شهید صدر نقش و تأثیر هستی

ها و اهداف انسان را دهد و همه آرماندید فكری و ایدئولوژی روشنی به انسان می این است كه

 (.31: 4735پورفرد، )كندآل برتر یگانه، یعنی خداوند سبحان جمع مییكجا، در یک ایده

یرد. گبینی توحیدی چند اصل اساسی را نتیجه میشناسی و جهانشهید صدر از هستی      

عبودیت، بیانگر اصل اساسی حاكمیت مطلقه خداوند  -عبد یا ربوبیت -وجود رابطه اقتداری رب

شود كه هایی اداره میو بر اساس قوانین و سنت بر جهان و انسان است. جهان، هدفدار و بامعنا

ید گردد. بر این اساس دومین اصل بنیادین در اندیشه شهاز آنها با عنوان سنن الهی یاد می

صدر وجود سنن الهی حاكم بر جهان هستی است. همچنین خداوند بر مبنای حكمت خود 

انسان را آفرید و او را به دلیل دارا بودن گوهر عقل و نیروی تعقل و تدبر، كرامت و فضیلتی 

خداوند به بشر به صورت « والیت اعطایی»یا « حاكمیت»ذاتی و فطری بخشید. شهید صدر از 

یاد كرده است كه « استخالف»و « االنسانخالفه»، «العامخالفه»با عناوین ، «جعل تكوینی»

(. از دیدگاه شهید 23: 4733جمشیدی، )استمبنای ایجاد نظام سیاسی و تشكیل حكومت 
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صدر، چنین حاكمیتی به صورت تكوینی و فطری از جانب خداوند و مدیر و مدبر هستی بر بشر 

سأله خالفت انسان، از دیدگاه قرآن، در حقیقت شالوده از همین رو م»... عرضه شده است. 

 (.471صدر، بی تا: «)حكومت انسان بر هستی است...

شناسی شهید صدر فطرت انسانی و سازگازی اسالم با فطرت درونی مبحث دیگر در هستی     

-استهمعتقد است اسالم با فطرت درونی انسان و استعدادها و نیازها و خوانسانها است. ایشان 

. نكته بسیار مهم دیگر هاست انسانهای او سازگار است و در بر دارنده اصول مشترک بین همه 

شناسی مداری هستی و هدفمندی آفرینش است. بر مبنای هستیشناسی ایشان حقدر هستی

مندی مداری جهان هستی و هدفگردد و اصل حقاسالمی شهید صدر، هستی بر مدار حق می

یابد و در حقانیت خلقت هستی معنا می« حق»به گستره و ژرفای معنای  آفرینش با توجه

نمایاند. یكی از تجلیات این حقیقت آن است كه جهان بر پایه قوانین های مختلف رخ میچهره

و سنن الهی استوار شده و انتظام یافته. به تعبیر دیگر تقدیر الهی بر آن تعلق گرفته كه هستی 

-هایش در مرزهای خاصی عمل كنند. بنابراین اصل هدفظام یابد و پدیدهای انتبر سامان ویژه

مندی عالم و عبث نبودن آفرینش آن، نقش مهمی در حیات انسان و زندگی سیاسی او ایفا 

(. بنابراین چنین انسانی كه به هدفمندی و عبث نبودن آفرینش 34-37: 4341صدر، كند )می

گشاید و بر این باور استوار های پوچ انگارانه نمیی اندیشهاعتقاد داشته باشد، هرگز فضایی برا

نگری به وجود خواهد آمد كه اسالم ماند كه در طرز تلقی فلسفی از هستی نوعی جهانمی

ها را دارد. ایشان قدرت و توانایی برای هدایت و رهبری بشریت و جهت دادن به زندگی انسان

اسالم نیرومندترین مكتب است »اره كرده است كه: در اولین اثر علمی خود به این مطلب اش

-برای به دو  كشیدن بار مسئولیت رهبری اعتقادی و جهت دادن امت اسالمی به سوی عالی

 (.43همان: «)های زمینها و الگوها و برتری بخشیدن است بر همه ملتترین هدف

 

 شناسی شهید صدرمعرفت

 سازد:و اصل استوار میشناسی خود را بر دو پایه شهید صدر معرفت

نخست اینكه عقل استداللی به تنهایی برای اثبات حقیقت كافی نیست، بلكه باید با معارف      

 دیگر نیز آمیخته باشد.

شناسی ایشان از نوع ارتباطی و تطبیقی است. یعنی ایشان فلسفه صدرایی دوم اینكه معرفت     

شناسی وه بر مسأله وجودشناسی، به مسائل معرفتها مقایسه كرده است و عالرا با سایر فلسفه
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است نیز اهمیت داده و سپس آنها را با وحی مرتبط ساخته و با عقاید شیعه تطبیق داده 

 (.14-15همان: )

شود و منابع و ابزار شناسی شهید صدر در خطوط كلی حكمت متعالیه ترسیم میمعرفت     

اس منبع عقل، تجربه و مشاهده، بر اساس منبع معرفتی ایشان، یعنی تعقل و تفكر، بر اس

طبیعت و تاریخ و كشف و شهود، بر اساس منبع دل و نیز شریعت و كتاب، براساس منبع سنت 

ای كه همگی، اضالع به هم شود؛ به گونهو كتاب الهی، به صورت جمع سالم به كار گرفته می

به طور مستقل  جای خود را مرتبط یک مربع است و نه به صورت خطوط موازی كه هركدام

داشته باشند. شهید صدر نیز مانند مالصدرا، همه ابزارهای یاد شده را برخوردار از اعتبار دانسته 

كند. اما قلمرو وكارایی هریک با ای كه هیچ یک از آنها دیگری را نقض نمیاست، به گونه

سته و معتقد است كه در دیگری متفاوت است. ایشان معرفت تجربی را مكمل معرفت عقلی دان

كند و ای كه نتایج حس و تجربه را گردآوری میاین صورت، معرفت مراحل دوگانه دارد: مرحله

 (.24: 4754صدر، )كندای كه دستاوردها را به لحاظ عقل توجیه میمرحله

ید داند. معرفتی كه عقل نیز آن را تأیترین معرفت را نوع وحیانی آن میشهید صدر یقینی     

شناسی پذیرد. در معرفتكند، همان طور كه معرفت وحیانی، معرفت عقلی و عرفانی را میمی

پذیر شده است. به این معنا كه انسان باید از عمق شهید صدر، انسان بر اساس آگاهی، مسئولیت

وجود  مسئولیت حیاتی خود را بشناسد و به آن آگاه شود تا بتواند به واسطه انجام آن، 

 (.47 -44ه. ،  4733صدر، )یت سعادت جاودانه خود را تأمین كندمسئول

 

 شناسی شهید صدرانسان

شناسی الهی و اسالمی ایشان دانست. توان مبتنی بر هستیشناسی شهید صدر را میانسان     

شناسی ایشان نیز شناسی و هستیشناسی ایشان مبتنی بر هستییعنی به طور اصولی، انسان

در دیدگاه شهید صدر، «. طبعش بر دین سرشته شده است»ه است. اما انسانی كه محورانانسان

های مختلف های انسان، جنبهانسان سرشتی با قابلیت دو بعدی دارد. ایشان در توضیح قابلیت

 –كرده « حماء مسنون»و « طین الزب»، «صلصال»كند و از بخش مادی، تعبیر به را بیان می

و جنبه ملكوتی را ناظر به ناطق بودن،  -جنبه مادی و حیوانی انسان استكه این تعابیر بیانگر 

مرتبط معنویت و عقالنیت دانسته است و معتقد است كه انسان با ابعادی مختلف و سخت به هم

پیوسته شكل گرفته است. در این بینش، عامل مهم، طبیعت درونی انسان است و نقش و به هم



 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ 3117 تابستان، 5 شماره ، دوم؛ سال فصلنامه راهبرد سیاسي

311 

كننده دانسته شده است. ایشان های انسان تعیینیازمندیخوددوستی( در رفع ن) حب ذات

ای اصیل است. اگر  دهد كه غریزه خود دوستی، غریزهمعتقد است كه تاریخ انسان گواهی می

ای برای رفع نیازها وجود نداشت؛ حال اینكه پیش از حب ذات در سرشت بشر نبود، انگیزه

د داشته و منشأ تشكیل و تكوین جوامع قرار تكوین جوامع، این انگیزه رفع نیاز در بشر وجو

 (.23: 4143صدر، )گرفته است و در پرتو آن، انسان توانسته است بقای خویش را تأمین كند

هایی كه در این به اعتقاد شهید صدر، بعد معنوی مطالباتی دارد كه از میان پیچ و خم     

گری، راه را به سوی آینده تاریک یا بجسم و محیط اجتماع وجود دارد، از طریق اختیار و انتخا

گشاید. پس انسان در سرشت خود، هر دو زمینه آینده تاریک و روشن را دارد كه هر روشن می

 ا  است.دو ساخته خود  و نتیجه انتخابگری

عامل اصلی طبیعت ) ایشان در تحلیل خود درباره انسان، توجه خود را به محتوای باطنی     

دهنده حركت تاریخ و طوف كرده است. یعنی فكر و ارداه سازنده و تشكیلدرونی انسان( مع

ای ای كه محتوای باطنی از یک سو بیانگر جنبه فكری است. یعنی ناحیهجامعه است. به گونه

دهنده اراده است كه با تركیب فكر و اراده، كه تصور هدف را در بر دارد و از سوی دیگر نشان

 خورد.آفرینی فعالیت تاریخی بر صفحه اجتماعی رقم مییروی حركتقدرت سازندگی آینده و ن

توان گفت كه سازنده حركت تاریخ، محتوای باطنی انسان، یعنی فكر و با این توصیف می     

اراده اوست. انسان با این توصیف مدنی بالطبع و اجتماعی است و چون اجتماعی است، قانون 

ن است. شهید صدر یگانه راه نجات بخش انسان مدنی خواهد و دستاوردهای نبوت قانومی

ویژه آنجایی كه به) های زندگیگیری بر سر چند راههاجتماعی( در هنگام تصمیم) بالطبع

شود كه حق و باطل چنان به هم بیامیزند كه اجتماعی باعث می -های زندگی سیاسیپیچیدگی

دچار حیرت و سرگردانی شوند داشتن راهنما ها نیز در تمییز آنها از یكدیگر خردمندترین انسان

صدر، )داند كه این راهنما همان ایمان به اصولی مشخص و روشن همراه با فكر و اراده استمی

 (.53بی تا: 

به زعم شهید صدر، مشكل اساسی انسان معاصر، فقدان اندیشه سیاسی صحیح و نبود نظام      

دچار بحران شده است  -كه در واقع یكی هستند -اجتماعی مطلوب است. بشر در این دو محور

و اینجاست كه راه حل باید متوجه این دو محور باشد. راه حل اول شهید صدر، تفسیر صحیح از 

و بینش سیاسی صحیحی است كه از تفسیر واقعی  حیات و واقعیات هستی، انسان و جامعه

انسان سازگار باشد. راه حل های فطری و طبیعی زندگی سرچشمه گرفته است و با همه ویژگی
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(. 13صدر، بی تا: ) ها به نحوی مطلوب وكارامد استدوم شهید صدر نیز تربیت و پرور  انسان

-بنابراین، انسان از دیدگاه شهید صدر هرچند محور و مدار مخلوقات جهان است، اما این انسان

 ب مادی دارد:محوری مكاتا  سه تفاوت اساسی با انسانمحوری به خاطر سرشت دینی

اند توحید خالص. علل پیدایش و پرور  انسان اموری هستند كه همگی آفریده خدای یگانه (4

و هیچ عاملی در پیدایش انسان استقالل نداشته است و هیچ موجودی نیز در پرور  و اداره 

 او مستقل نخواهد بود.

ل بودنش به پیكر محتوای انسان. انسان در ساخت مسیر تاریخ، مركز ثقل است و مركز ثق (2

ناپذیر اوست كه جسم ا  نیست، بلكه به محتوای داخلی، یعنی رو  زوال جسمانی و فیزیكی

خواند و به پذیر خاكی را به همراه دارد. خاكی بودن او را به شهوات و امیال مادی فرا میزوال

در او دمیده  كشاند، اما بارقه رو  الهی كههای متناسب با زمین میها و انحطاطهمه پستی

دهد كه به صفات و خواند و تا جایی انسانیت او را ارتقا میها فرا میشده است، او را به برتری

 اخال  خدا نزدیک شود و متصف به اخال  خدا گردد.

-هدف و غایت. ایمان به قیامت و غایت حركت انسان و اینكه با مرگ، رو  انسان نابود نمی (7

گردد و با بدن مناسب آن عالم، یا، وارد جهان پایدار قیامت میشود، بلكه بعد از گذر از دن

-ها، اخال  و اوصاف، كردار و رفتار او محشور میبرد و همه عقاید و اندیشهجاودانه به سر می

 كنند.شود، هرگز او را رها نمی

 

 های تاریخی در اندیشه شهید صدرفلسفه تاریخ یا سنت

-های تاریخ كه برگرفته از جهانباب فلسفه تاریخ یا سنت شهید صدر در دیدگاه خود در     

كند یا ها را به دو دسته تقسیم میشناسی الهی و اسالمی ایشان است، این سنتبینی و هستی

 دهد.آنها را به دو دسته عوامل نسبت می

 گوید:ایشان در این باره می

لوب در انسان است، این تغییر و از آنجا كه قرآن كتاب هدایت و برای ایجاد تغییر مط»     

كند دارای دو جنبه باشد. جنبه اول به محتوای عمل تغییر مربوط است یعنی تحول ایجاب می

گردد. این جنبه از كار تغییر های الزم باز میها و قانونجنبه فرا بشری دارد كه به احكام، برنامه

ست. اما جنبه دوم یعنی جنبه بشری، دهنده قوانین خدایی او تحول، جنبه الهی دارد و نشان

های اجتماعی، سیاسی و نظامی برخورد كرده است اعمالی كه با نیروهای عقیدتی، و درگیری
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گردد. ها در نظر بگیریم. در این صورت یک كار انسانی میوقتی عمل تغییر را از این زاویه

بشری دارد به دو وجه تقسیم  اند و جنبهسپس این كار تغییر و تحول كه پیامبران انجام داده

شود: از نظر ارتباطش با شریعت، وحی و مصدر وحی، عملی است فو  تاریخ و ربانی است؛ می

های های انسانولی وجه دیگر  از این نظر كه یک كوشش انسانی است، در مقابل كوشش

است و خوانیم كه ضوابط تاریخ بر آن جاری دیگر از این جهت آن را یک عمل تاریخی می

های جهان در این میدان به نام میدان تاریخی آورده است بر قوانینی كه خدا برای تنظیم پدیده

راند جنبه دوم آن حاكم است. از این رو معتقدیم كه وقتی قرآن ما از زاویه مردم سخن می

كند، سخن از بشر مطر  كرده شده است نه از رسالت آسمانی، برای عمل تغییر را بررسی می

تلک االیام نداولها بین »گوید: مثال در این آیات، قرآن با مردم به عنوان خود مردم سخن می

دهیم. یا در سوره آل ما این روزها شكست و پیروزی را به نوبت بین مردم قرار می« الناس

اگر بر شما مسلمانان جراحتی « ان یمسسكم قر  فقد مس القوم»فرماید: می 414 هیآعمران 

د بر دشمنانتان نیز وارد آید و این روزها شكست و پیروزی را ما بین مردم به نوبت قرار وارد شو

 (.15صدر، بی تا: «)دهیممی

این است كه: گمان نكنید  از این آیات گیرد كه منظورشهید صدر از آیات فو  نتیجه می     

داده است.  كه یاری و پیروزی یک حق مسلم الهی است كه خدا آن را مخصوص شما قرار

پیروزی یک حق طبیعی است و باید برای بوجود آوردنش شرایط را مساعد كرد. این سننی را 

در خصوص  صرفاًكند غیر از سنن و ضوابط شخصی در مورد افراد است كه كه مطر  می

، 473، آل عمران آیه 17، مومنون آیه 1-3های حجر آیه باشد. مثل سورهشخصیت آنان می

كنند : مردم از پیامبر و مومنان تقاضا میدیگو یم 241سرانجام در سوره بقره آیه ، و 71انعام 

 (.474همان: )رسدپس یاری خدا كی به ما می

گونه افراد خداوند به این»گوید: گیری از این آیات قرآن كریم میایشان همچنین در نتیجه    

ن تاریخ وجود داشته باشد، آیا طمع كند كه چرا امیدوارید برای شما استثنایی در سنحمله می

 (.473همان: «)تخلف كند؟ ها آنهای تاریخ در مورد دارند قانون

ها را تقسیم  های تاریخی، این سنت شهید صدر در ادامه بحث و دیدگاه خود درباب سنت     

 گوید:بندی كرده و می

ل تخلف دارد. عمومیت و های تاریخ روابطی كوركورانه نیست، وصفی ثابت و غیر قابسنت»    

بخشد؛ زیرا قوانین علمی مهمترین امتیاز  كلیت این قوانین، سنن تاریخ را جنبه علمی می
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این است كه فراگیر است و كلیت دارد و قابل تخلف نیست. حقیقتی كه قرآن روی آن تأكید 

سنة »ست ها است. سنن تاریخی ربانی است؛ یعنی مربوط به خدادارد، خدایی بودن این سنت

« كلمة اهلل»است؛ یعنی هر قانونی از قوانین تاریخ « كلمات اهلل»است و به تعبیر دیگر « اهلل

است، یک قاعده الهی است. این برای پرور  اندیشه وابستگی انسان به خداست؛ یعنی حتی 

 «.وابسته است« كلمه اهلل»خواهد از طبیعت برخوردار شود به وقتی انسان می

-های مختلف قوانین و سنتتواند ازنظم كامل جهان در میدانرت دیگر موقعی میبه عبا»     

های حاكم بر طبیعت برخوردار باشد كه از خدا فاصله نگیرد. زیرا خداوند قدرتش را از خالل 

و حكمت و تدبیر او را در  اند« ارادة اهلل»ها و قوانین كند. این سنتها اعمال میهمین سنت

شود خشند. ممكن است گفته شود كه رابطه غیبی و الهی علم تاریخ باعث میبعالم تجسم می

های علمی خارج شود. در صورتی كه قرآن حادثه تاریخی را رنگ ها و تحلیلكه تاریخ از بررسی

سازد. به خدای مربوط می ماًیمستقبخشد تا آن را از روابط دیگر  قطع كند و غیبی به آن نمی

نهد بلكه سنت تاریخی را به خدا مربوط را به جای رابطه علت و معلول نمیقرآن رابطه با خدا 

دهد. قرآن وجود روابطی سازد. به این معنی كه شكل روابط و پیوندها را به خدا نسبت میمی

گوید این روابط بین حوادث تاریخی تعبیری از بین حوادث تاریخی این عالم را پذیرفته، ولی می

بیر و تقدیر او در ساختمان جهان و در جوالنگاه حوادث تاریخی است. حكمت خدا و حسن تد

خواهد تاریخ را تنها های تاریخی را پوشش الهی دهد، نمیخواهد سنتبنابر این وقتی قرآن می

ها خارج خواهد روی این حقیقت تاكید كند كه این سنتا  توجیه كند بلكه میبه تفسیر الهی

 (.412ان: هم«)از قوانین الهی نیست

كند های تاریخی یک سؤال مطر  میشهید صدر در بحث خود درباره حدود و قلمرو سنت     

 های تاریخی هستند؟و آن سؤال این است كه آیا همه حوادث و وقایع محكوم سنت

صحیح این است كه بخش معینی از این حوادث و »گوید: ایشان در پاسخ به این سؤال می     

سنن تاریخ قرار دارد و به جای آن قوانین فیزیک، شیمی و فیزیولوژیكی یا  وقایع در حیطه

های ای سنتها حاكم است. پس در هر صحنههای مختلف عالم بر آنقوانین دیگر در زمینه

شهید صدر در ادامه اشاره به « ها حكومت دارد؟كند؛ اما در كدام صحنهتاریخی حكومت نمی

ای از رابطه و پیوند، در پاره»گوید: كند و میها در میدان تاریخ میدهنوعی پیوند و رابطه در پدی

ها در میدان تاریخ وجود دارد پیوندی است به سوی هدف حركت و فعالیت را به خاطر پدیده

كند و به تعبیر از فالسفه عالوه بر علت فاعلی، علت غایی رسیدن به مقصودی تنظیم می
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ر همه جا نیست به عبارت دیگر این امتیاز عبارت است از نقش علت گونه پیوندها دنیزدارد. این

غایی در عمل، این حقیقت كه عمل به آینده گرایش دارد. در عین حال باید دانست هر عملی 

های تاریخی در آن جریان توان گفت سنتكه هدف و غایت دارد نیز عمل تاریخی نیست و نمی

شدن عملی بعد سوم در نظر گرفته شود. د برای تاریخیدارد. بلكه بعد سومی وجود دارد. بای

بنابراین بعد اول علت فاعلی و دوم علت غایی و سوم كه برای ورود به منطقه سنن تاریخی الزم 

است. علت مادی است كه شرطی است تا كار جنبه اجتماعی داشته باشد. جامعه علت مادی 

كند. برای این خصوصیت اجتماعی ما م میدهد. یعنی زمینه عمل را فراهعملی را تشكیل می

دانیم عمل تاریخی برای جامعه صورت گرفته باشد شناسیم و الزم میعمل را عمل تاریخی می

شود. بنابراین كند عمل اجتماعی میهر چند فرد حضور دارد. ولی به لحاظ موجی كه ایجاد می

كه دارای بار ارتباط با هدف های تاریخ بر آن حاكم است، عملی است عمل تاریخی كه سنت

كند كه تر از حدود فردی داشته باشد، موجی ایجاد میباشد و در عین حال زمینه گسترده

شود. به عبارت دیگر دهد و به این ترتیب عمل اجتماعی میا  را تشكیل میجامعه علت مادی

حاكم بر طبیعت  هایهای مختلف قوانین و سنتتواند ازنظم كامل جهان در میدانموقعی می

ها اعمال برخوردار باشد كه از خدا فاصله نگیرد. زیرا خداوند قدرتش را از خالل همین سنت

بخشند. و حكمت و تدبیر او را در عالم تجسم می اند« ارادة اهلل»ها و قوانین كند. این سنتمی

ها و خ از بررسیشود كه تاریممكن است گفته شود كه رابطه غیبی و الهی علم تاریخ باعث می

بخشد های علمی خارج شود. در صورتی كه قرآن حادثه تاریخی را رنگ غیبی به آن نمیتحلیل

سازد. قرآن رابطه با خدا را به خدای مربوط می ماًیمستقتا آن را از روابط دیگر  قطع كند و 

. به این معنی دساز یمبلكه سنت تاریخی را به خدا مربوط  نهد ینمبه جای رابطه علت و معلول 

. قرآن وجود روابطی بین حوادث تاریخی این دهد یمكه شكل روابط و پیوندها را به خدا نسبت 

گوید این روابط بین حوادث تاریخی تعبیری از حكمت خدا و حسن عالم را پذیرفته، ولی می

قتی قرآن تدبیر و تقدیر او در ساختمان جهان و در جوالنگاه حوادث تاریخی است. بنابر این و

 ا  یالهتاریخ را تنها به تفسیر  خواهد ینمی تاریخی را پوشش الهی دهد، ها سنت خواهد یم

خارج از قوانین الهی  ها سنتروی این حقیقت تاكید كند كه این  خواهد یمتوجیه كند بلكه 

 (.433همان: «)نیست

پردازد و انسان ا میههای تاریخی به نقش انسان نیز در این سنتشهید صدر در بحث سنت    

 داند.را سازنده بنیاد حركت تاریخ می
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سازد. حركت تاریخ یک حركت انسان یا محتوای درونی انسان، بنیاد حركت تاریخ را می»     

ا  باشد بلكه هدفدار است تنها تحت تأثیر قانون علیت نیست كه وابسته به علتش و به گذشته

كت هدفدار است علت غایی دارد و آینده نگرست. باشد. چون حربه هدفش نیز مربوط می

اند، محتوای باطنی انسان در این دو ركن دهندة ضمیر انساندرواقع فكر و اراده انسان تشكیل

 شود. بنابراین محتوای درونی انسان سازنده حركت تاریخ است.اساسی دیده می

ها و خصوصیاتش روی ، اندیشههاساختمان جامعه در سطح روبنا با همه پیوندها، سازمان     

گیرد رابطه تابع و متبوع یا علت و معلول زیربنای محتوای باطنی انسان قرار دارد. بعد نتیجه می

است كه قرآن معتقد است عمل تغییر در ظاهر و باطن باید دو  به دو  هم پیش رود تا 

را بسازد، این زیربنای داخلی انسان بتواند باطن خود را یعنی روان اندیشه و اراده و امیال خود 

 (.432همان: «)ا  باشدباید هماهنگ با ساختمان روبنای خارجی
 

 نسبت و رابطه فرد و اجتماع

های فرد را مورد ها و واكنششهید صدر در بررسی نسبت و رابطه فرد و اجتماع ابتدا كنش     

 كند:توجه قرار داده و آنها را به سه دسته تقسیم می

 تک بُعدی(؛است )كننده اصلی بیعی كه علت فاعلی تعیینعمل ط -4

زند دارای عمل فردی كه عالوه بر علت فاعلی، علت غایی نیز دارد. چون از اراده سر می -2

 هدف بخصوصی است )دو بُعدی است(؛

یا عمل اجتماعی كه دارای علت فاعلی و هم علت غایی و هدفدار است و نیز علت مادّی  -7

 (.34 -54: 4733)صدر، كه )سه بُعدی است(علت تأثیری 

در بحث جامعه ما یک وجود داریم با »كند به این مطلب كه: شهید صدر سپس اشاره می     

دو شأن و دو چهره. یک شأنیت و چهره فردی و دیگری شأنیت و چهره اجتماعی. همین چهره 

نداریم « فرد و جامعه»ل بنام سازد. پس در اینجا ما دو وجود مستقدوم )امت یا جامعه( را می

كه بخواهیم توجیه كنیم كه كدامیک اصالت دارند؛ فرد یا جامعه. بلكه یک وجود داریم با دو 

چهره؛ یكی چهره فردی و دیگر اجتماعی كه در سرتاسر حیات بشری در جریان است و از آن 

 (.44: 4143صدر، «)كرده است« المثل االعلی»تعبیر به نظریه 

شود و دارای وان گفت از نظر شهید صدر درست است كه جامعه از افراد تشكیل میتمی     

كند، ولی استقالل نسبی افراد وجدان و اراده و خواست مستقل افراد است كه بر افراد اعمال می
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تواند علیرغم تواند جامعه خود  را عوض كند و نیز فرد میمحفوظ است. بنابراین فرد می

ای است كه انسان در عه در جهت خالف آن حركت كند. این همان مسئلهمسیر و جریان جام

 مقابل جبر جامعه هم آزادی و استقاللش در یک حد زیادی محفوظ است.

 دارد كه عبارتند از:ها و عناصری را برای جامعه بیان میشهید صدر ویژگی

 جامعه كامل براساس مبانی فكری آرمانی و عقیدتی خاصی است؛ -4

آید و دارای حیات معه دارای تولد خاصی است كه با شأنیت امتی )اجتماعی( به وجود میجا -2

 است؛

 جامعه دارای حركت و پویایی است؛ -7

 سنن الهی بر جامعه و حركت آن یعنی تاریخ حكومت دارد؛ -1

 این سنن حوزه بسیار گسترده و هماهنگ با آزادی و اختیار انسان دارد؛ -3

 اجتماعی( یعنی مرگ چهره امتی افراد جوامع؛ اتیحجل یا مرگ )جامعه دارای ا -5

 شده است؛« روز تغابن»جامعه دارای احضار جمعی تا روابط ناحق به حق برگردد تعبیر به  -3

 (.42همان: )استای دارای كارنامه عمل مخصوصی هر جامعه -3

شناسی بینی و هستیانها و عناصر جامعه، براساس جهشهید صدر پس از برشمردن ویژگی     

گیرد و های ارزشی را نیز در نظر میشناسی الهی و اسالمی خود، برای جامعه ویژگیو انسان

های ارزشی را در خود معتقد است كه اسالم به عنوان یک دین كامل و جامعه همه این ویژگی

 ها عبارتند از:دارد. این ویژگی

 دهد تا راه صحیح شناخت ارائه شود؛هستی بشر میتفسیر صحیح و واقعگرایانه از حیات و  -4

 باشد؛نظام اجتماعی با غرایز و عواطف بشری هماهنگ و سازگار می -2

 باشد نه به دنبال تغییر سرشت؛نظام اجتماعی به دنبال تغییر بینش بشر می -7

ساسی آن نظام اجتماعی صالح و شایسته توجه به معیارهای اخالقی و معنوی یكی از اركان ا -1

 دهد؛را تشكیل می

ای هماهنگ و موزون های فطری و ارزشی با مصالح اجتماعی و عمومی رابطهمیان انگیزه -3

 سازد؛برقرار می

شناسی شهید صدر و دیدگاه ایشان شناسی و معرفتشناسی، انسانپس از بررسی هستی     

اسی ایشان درباب جامعه و درباره سنن تاریخی، حال به بررسی اجمالی مهمترین نظریه سی

 پردازیم.انسان و حكومت می
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 نظریه خالفت عمومی انسان

ها و دیدگاههای شهید همانگونه كه پیش از این نیز گفته شد، مبنا و محور و اساس نظریه     

-بینی توحیدی او و ربانی بودن نظام هستی یا در واقع همان هستیصدر را نگر  و جهان

دهد. به عبارت دیگر اگر این موضوع صحیح باشد می ایشان شكل میشناسی توحیدی و اسال

؛ یعنی تصوری كه از هستی در ذهن ما ندیب یمكند كه جهان را كه: هر كس آنچنان عمل می

های گاه نظریهآن …نقش بسته است، در عمل، عقیده و رفتار اجتماعی ما تأثیر مستقیم دارد 

ها از بینی و نوع نگر  آنسیاست نیز بر مبنای جهانسیاسی اندیشمندان و متفكران عالم 

ها و توان نقش مقتضیات زمانی، تأثیرات اندیشهگیرد. البته در این جا نمیوجود شكل می

تری برخوردار است اندیشمندان دیگر را انكار نمود. امّا آن چه در این میان از اهمیت اساسی

ی است و به قول سارتر: )هر كس آن چنان زندگی نگرنگری و انسانشناسی، جهانهمان معرفت

 شناسد.كند كه جهان را میمی

 كند:بینی خود سه اصل اساسی را استخراج میشهید صدر از این نگر  و جهان

 اصل حاكمیت مطلقه خداوند بر وجود؛ -4

 اصل وجود سنن الهی حاكم بر جهان؛ -2

 (.13 -72صدر، بی تا: انسان )اصل آزادی و اختیار  -7

از آن خداوند  قتاًیحقو  اصالتاًاز دیدگاه ایشان، حاكمیت و والیت مطلق بر جهان و انسان      

 متعال است.

 همان(.«)…ال سیّد و ال مالک و ال اله للكون و للحیاة االّ اللّه سبحانه و تعالی»

از منظر شهید صدر، خداوند بر اساس حاكمیت مطلقه خویش و سنن تكوینی حاكم بر      

انسان عاقل مختار را به دلیل توانایی تشخیص و استنباط و نیروی اخذ تصمیم و اراده بر  وجود،

سرنوشت خویش حاكم كرده است. یعنی اساس خلقت انسان را نسبت به موجودات دیگر، به 

ریزی كرده است كه توانایی و استعداد اداره جامعه خود را داشته باشد. این توانایی،  طر  ایگونه

نام « حق والیت»یا « حق حاكمیت»سازد كه و عالیق ذاتی بشر او را واجد حقی می استعداد

 دارد.

شهید صدر از این حاكمیت یا والیت اعطایی خداوند به بشر به صورت جعل تكوینی تحت      

كند یاد می« استئمان»و « استئمام»، «استخالف»، «خالفه االنسان» ف« العامخالفه»عناوین 

 باشد.جاد دولت و نظام سیاسی و تشكیل حكومت میكه مبنای ای
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از دیدگاه شهید صدر این حاكمیت به صورت تكوینی و فطری از جانب خداوند بر بشر      

 عرضه و اعطا شده است و این نوع خالفت اكتسابی یا تشریعی نیست.

 داند:ایشان خالفت عمومی انسان را دارای دو وجه یا دو چهره می

 كند؛یاد می« استئمام»یا « استخالف»الهی كه از آن به چهره یا وجه  .4

برد. نام می« امانت عمومی»یا « استئمان»چهره و وجه انسانی آن كه از آن با عنوان  .2

 بنابراین عرضه و پذیر  خالفت عمومی انسان، هر دو جنبه تكوینی دارند.

در زمین به نیابت از  در نظریه شهید صدر، خالفه االنسان به معنای جانشینی انسان     

ها و در واقع خداست. در این اصطال ، منظور از جانشینی انسان، جانشینی و خالفت نوع انسان

تمام ابنای بشر از سوی پروردگار عالمیان است و این موضوع بیانگر جعل تكوینی خالفت برای 

 نوع بشر در تمام ابعاد زندگی خود است.

نیز به همان معنای خالفت عمومی نوع بشر و « العامخالفه»هوم در نظریه خالفت ایشان، مف     

است. شهید صدر علت این جانشینی را نیز نه « االنسانخالفه»تمام آدمیان است و مترادف با 

كننده، بلكه بخاطر ترفیع، بزرگداشت، كرامت و رساندن نغیبت، مرگ، عجز و ناتوانی جانشی

داند و علت انتخاب شدن انسان برای این امر را انسان به كماالت شایسته اجتماعی و فردی می

 (.274همان: )داندطلبی انسان میی، اراده و كمالآزاد دارا بودن عقل،

 كند:شهید صدر از خالفت انسان چنین تعبیر می

ند سبحان انسان را به خالفت خود بر روی زمین مشرف ساخت. پس انسان از این خداو»     

 (.3همان: «)باشدنظركه خلیفه خدا در زمین است از سایر موجودات متمایز می

 افزاید:ایشان همچنین می

بر اثر این خالفت است كه انسان شایستگی آن را یافت كه فرشتگان بر او سجده كنند و »     

 همان(.«)های ظاهری و پنهانی جهان از او پیروی نمایندهمه نیرو

به خالفت  است كه به مفهوم جانشین كردن،« استخالف»مفهوم دیگر در نظریه ایشان      

فراخواندن، نیابت دادن و ... آمده است. شهید صدر در مورد استخالف سه عنصر اصلی انسان، 

ها از سوی دیگر را استخراج و انسان با انسان طبیعت و پیوند معنوی انسان با طبیعت از یک سو

یابد كه عبارتند از: رابطه انسان با كند. به نظر ایشان این پیوند به سه صورت نیز تجلی میمی

 (.435: 4733جمشیدی: )عتیطبجامعه( و انسان با ) گرانیدخود ، انسان با 
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 گوید:می« استخالف»شهید صدر در بیان مفهوم 

ا  نقش استخالف و استئمام است؛ یعنی خداوند انسان در برخورد با زندگی نقش»...      

انسان را در زمین جانشین خود ساخته و به او مقام امامت بخشیده است. )در این جامعه 

زمینی( رابطه انسان با طبیعت رابطه مالک و مملوک نیست، بلكه رابطه )امین( با مورد امانت 

ادر  )انسان دیگر( در هر پایگاه اجتماعی، رابطه دو همكار در انجام است. و رابطه انسان با بر

وظیفه خالفت الهی است. نه اینكه رابطه حاكم ومحكوم، مالک ومملوک یا خدایی و بندگی 

 (.423صدر، المدرسه القرآنیه، بی تا: «)باشد

عنی )اللّه( را استخالف( یاجتماعی )به زعم شهید صدر اگر بعد یا ركن چهارم این پیوند      

آید. گردد و ساختمان حیات اجتماعی به صورتی دیگر در میبرداریم تمام پیوند دگرگون می

آید، حاكمیت انسان نسبت به انسان دیگر به های گوناگون پدید میحاكمیت و مالكیت به رنگ»

و اقسام آن  آید كه تاریخ ی بعد از نادیده گرفتن بعد چهارم ی گرفتار انواعهایی در میصورت

 (.187موضوعی سنتهای تاریخ در قرآن، بی تا:  تفسیر صدر،)«شده است...

را نیز به معنای امامت دادن، امام گذاشتن و استقرار « استئمام»ایشان در نظریه خود مفهوم     

 گوید:گیرد. شهید صدر میامانت و رهبری در نظر می

مین مفتخركرده است. استئمام و امامت تعبیر خداوند انسان را به مقام )امامت( در ز»     

دیگری از استخالف و خالفت عمومی یا خالفت انسان است. آنگاه كه از باال و بعد آسمانی و از 

ناحیه جاعل خلیفه به استخالف )حاكمیت انسان( در زمین بنگریم استخالف، نیابت و جانشینی 

خلیفه شونده و با تكیه بر نقش انسان به است و آنگاه كه از بعد زمینی و بشری و از ناحیه 

موضوع خالفت عمومی نظر افكنیم، )استئمام( و )امامت( و )رهبری( است. یعنی هم انسان را به 

یابیم و هم به عنوان امام و رهبر و حاكم. امامت و رهبری در عنوان جانشین خدا در زمین می

جعل آن جعل تكوینی و مبتنی بر  این جا مفهومی فطری و تكوینی دارد نه تشریعی. یعنی

باشد و لذا معنایی عام دارد های فطری او یعنی عقل و آزادی میطبیعت خلقت انسان و ویژگی

 (.133: همان«)نه خاص

باشد. این می« استئمان»كندكه شهید صدر در نظریه خود از مفهوم دیگری نیز استفاده می     

، واگذاردن امانت و امین قرار دادن است. ایشان در ادامه واژه به معنای امانت دادن، عرضه امانت

ورزد كه: داند و بر این نكته اصرار میا  ماهیت و حقیقت خالفت انسان را امانت مینظریه

های استخالف( و )امامت( انسان در زمین یک )امانت( است و رابطه انسان با جامعه )انسان»)
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باشد. استخالف و امامت انسان در زمین همان امانتی می دیگر( رابطه )امین( با )مورد امانت(

انا »ها از پذیر  آن سر باز زدند و انسان حامل آن را پذیرفت: ها، زمین وكوهاست كه آسمان

عرضنا االمانة علی السماوات و االرض و الجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها االنسان 

 (.32احزاب: «)انه كان ظلوما جهوال

 گوید:شهید صدر سپس این امانت را تكوینی و فطری دانسته و می

های این جعل و عرضه تشریعی و قانونی نیست بلكه تكوینی و فطری است و با جعل»    

تشریعی نظیر ارسال رسل تفاوت دارد. یعنی این )جعل و عرضه( یک سنت اجتماعی ی سیاسی 

گیرد؛ چه، ری كه برای اطاعت و پیروی صورت میگذایا تاریخی است نه یک تشریع و قانون

این امانت بر آنها  قبالًها و زمین كه آسمان ها،اطاعت و پیروی در مورد موجودات دیگر نظیركوه

 عرضه شده است معنی ندارد.

یابیم كه این عرضه، عرضه تكوینی است نه عرضه تشریعی. مقصود این از این جا در می     

پروردگار در جست وجوی جایی متناسب با طبیعتش، متناسب با فطرت و  است كه، این عطای

ها با این خالفت ، همه جا گرد  كرد. كوها  یوجودسرشتش، متناسب با ساختمان تاریخی و 

ها و زمین با این پیوند اجتماعی چهار طرفه مناسبتی نداشتند تا هم آهنگی نداشتند. آسمان

ی را بردارند. ولی تنها موجودی كه برحسب ساختمان و بافت خود بتوانند بار امانت و خالفت اله

ا  با این خالفت تناسب دارد، انسان است. بنابراین، عرضه امانت در این و به حكم فطرت الهی

جا عرضه فطری و تكوینی است و قبول و پذیر  انسان هم، قبول و پذیر  فطری و تكوینی 

 (.4733جمشیدی، به نقل از صدر: «)تاست و معنای سنت تاریخی نیز همین اس

های شمرد. ایشان ویژگیها و ابعاد خالفت انسان را بر میشهید صدر در ادامه ویژگی      

انسان را جعل الهی، محدودیت و نسبیت، تكوینی و فطری بودن، سنت الهی بودن،  خالفت

 داند.عمومیت و همگانی بودن و گستردگی و شمول خالفت انسان می

خداوند انسان را جانشین خود در »گوید: شهید صدر در توضیح جعل خالفت انسان می     

زمین قرار داده است و این جانشنی با هدف رشد، تعالی و حركت انسان به سوی سعادت و 

 ذاتاًتواند ادعا كند كه كمال جاودانی صورت گرفته است. بنابراین از این دیدگاه انسان نمی

الفت است، زیرا انسان جایگاه )خالفت( و پایگاه امانت و مسئولیت الهی دارای حاكمیت و خ

 همان(.«)است
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با توجه به »كند كه: ایشان در توضیح ویژگی محدودیت و نسبیت خالفت انسان تأكید می     

های ها، امكانات و تال یابد و تواناییها تحقق میاین كه خالفت در زمین به دست انسان

نسبی است، لذا خالفت او نیز همین گونه خواهد بود. خالفت به صورت مطلقه  بشری محدود و

 گناه ویژه كه انسان موجودی است كه امكان خطا، اشتباه،و با اختیارات نامحدود معنا ندارد. به

و معصیت وحتی آلوده شدن به ظلم و فساد را دارد )انه كان ظلوما جهوال( و چنین وضعی در 

 (.72: 4733صدر، «)مراتب بیشتر استسیاست و قدرت به 

تكوینی و فطری بودن خالفت انسان نیز همانگونه كه پیش از این توضیح آن رفت در      

مطابق با ساخت و سرشت طبیعی اوست و »دیدگاه شهید صدر بدین معناست كه خالفت 

شده است بلكه باشد؛ یعنی به عنوان وظیفه و تكلیف به او عرضه نتشریعی، وضعی و قانونی نمی

ا  داشته است به او عرضه شده و آهنگی كه با سرشت و ساختار طبیعیبه خاطر تناسب و هم

 (.34: 4733صدر، «)او نیز آن را پذیرفته است

عمومیت و همگانی بودن خالفت انسان نیز بدین معناست كه فراگیرنده، جهان شمول و      

-ای نمیتعلق ندارد و هیچ فرد یا گروه یا طبقهیا طبقه خاصی  گروه عام است و به هیچ فرد،

ها همه در پیشگاه حق برابرند، در تواند ادعا كند كه دیگران فاقد آن هستند. همانگونه كه انسان

 (.33همان: )برابرنددارا بودن حق والیت و خالفت در زمین نیز 

ه حوزه و دایره در باب گستردگی و شمول خالفت انسانی نیز شهید صدر معتقد است ك     

گیرد. در سیاست، خالفت انسان در زمین بسیار گسترده است و تمام ابعاد زندگی او را در بر می

در اقتصاد انسان  مثالًانسان جانشین خداست.  …در اقتصاد، جامعه، فرهنگ، اخال ، دانش و 

ها و بر اساس فرمانثروتی را كه خداوند در اختیار او گذارده »به عنوان خلیفه خدا وظیفه دارد: 

 همان(.«)دستورهای مالک اصلی اداره نماید

-ویژگی دیگر خالفت انسان برابری در حكومت و خالفت است. به شهیدنظر صدر تمام انسان    

تر از بیش عتاًیطبها در دارا بودن حقو  مربوط به خالفت با هم برابرند و حق خالفت هیچ كس 

ی كه شخص الف برای تحقق خالفت خدا در زمین دارد، دیگری نیست، یعنی همان حق و سهم

جویی افراد بر طلبی و سلطهشخص ب نیز داراست و از این جاست كه در این نظریه برتری

دار حمل این امانت گونه كه گذشت مردم صاحب حق و عهدههمان» یكدیگر منتفی است.

ها در جهت تحقق ند و تمام آنهستند و همگی نسبت به این حق در پیشگاه قانون با هم برابر
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گونه كه های مختلف را دارند، همانهای سیاسی به گونهآن، حق بیان آرا و افكار و انجام فعالیت

 (.4733جمشیدی، به نقل از صدر: «)در انجام مراسم و شعائر دینی و مذهبی خود آزاد هستند

گوید: شمرد و مینسان بر میشهید صدر امانت بودن خالفت را نیز ویژگی دیگر خالفت ا     

امانت آن چیزی است كه امانت دار باید در آن بر اساس رضایت و توافق صاحب امانت دخل و »

تصرف نماید. خالفت انسان در زمین از نوع امانت است؛ یعنی جامعه و طبیعت مورد امانت 

 همان(.«)به دنبال دارد و تعهد را همین جهت امانت، مسئولیت ها. بهآن دارهستند و انسان امانت

ایشان همچنین توحیدی بودن خالفت را ویژگی اصلی و مركز و محور اصلی خالفت انسان      

داند و معتقد است مبنا و اساس آن در اعتقاد به مبادی توحیدی قرار دارد و لذا بدون می

 رسد.پذیر  توحید، تحقق آن بعید به نظر می

توان حق نمی»گوید: سان را غیر قابل سلب از او دانسته و میشهید صدر خالفت عمومی ان      

( از كسی سلب …خالفت در زمین را در هیچ یک از ابعاد آن )سیاسی، حقوقی، اقتصادی و 

كرد. به عنوان نمونه یكی از ابعاد آن استخالف در طبیعت و ثروت است كه حق مالكیت 

صوصی را از كسی سلب كرد. در امور توان حق مالكیت خخصوصی را به دنبال دارد. نمی

های آن حق نظارت و مشاركت در حكومت است یكی از جنبه مثالًگونه است. سیاسی نیز همین

 (.4733جمشیدی: «)توان از كسی سلب نمودو این حق را نمی

ز داند، بلكه آن را غیر قابل انتقال نیایشان خالفت عمومی انسان را نه تنها غیر قابل سلب می    

همه دارای حق خالفت  اوالً»گوید: این خالفت به دو دلیل غیر قابل انتقال است: دانسته و می

باشد. پس انتقال آن از كسی به دیگری بی ها در امور جامعه یكسان میبرابرند و حق دخالت آن

، انتقال حق خالفت از كسی به دیگری به معنای این است كه او دیگر بر اًیثانمعنا است و 

سرنوشت خود، جامعه و طبیعت حاكم نیست و تحت سلطه دیگران قرار دارد و این امر برابر 

 همان(.«)است با از بین رفتن آزادی او

كند كه داند و تأكید میشهید صدر در نهایت خالفت را زیربنا و اساس تشكیل حكومت می     

شكیل حكومت اداره امور جامعه توانند با تمردم با دارا بودن حق خالفت در زمین است كه می

را به دست گیرند؛ زیرا مادامی كه مردم همه، حقّ دخالت در سرنوشت جامعه خود را نداشته 

 توانند به تشكیل حكومت اقدام كنند.باشند، نمی
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-شهید صدر در نظریه خالفت عمومی خود، به ابعاد خالفت انسانی نیز پرداخته و اشاره می     

گیرد. ن بر روی زمین تنها سیاسی نیست، بلكه ابعاد مختلفی را در بر میكندكه خالفت انسا

 شمرد:ایشان این ابعاد را اینگونه بر می

 ایجاد جامعه سیاسی و دولت و در نهایت تشكیل حكومت )خالفت سیاسی(؛ -4

 خالفت اخالقی، تربیتی و پرورشی )انسان سازی(؛ -2

 خالفت اقتصادی(؛ایجاد عدالت اقتصادی، توسعه، رفاه و پیشرفت ) -7

 خالفت علمی و فرهنگی؛ -1

 خالفت اجتماعی؛ -3

 خالفت بر طبیعت؛ -5

 ...خالفت انسان بر نفس خود و -3

خداوند پروردگار زمین و همه خیرات آن است و نیز پروردگار »... به تعبیر شهید صدر       

د در سان خلیفة اللّه در زمین یعنی جانشین خداونبدین …ایانسان و حیوان و هر جنبنده

 «.تمام این امور و اشیا و...

به نظر شهید صدر خالفت عمومی انسان در بعد سیاسی نیز دارای سه جنبه است: یكی      

داری و تحقق مسئولیت و سوم نظارت، گواهی، والیت، رهبری و خالفت در جامعه، دوم امانت

طبیعی انسان یعنی شهادت و مشاركت در امور سیاسی جامعه. این هر سه ناشی از دو ویژگی 

 عقل وآزادی است.

شهید صدر در نهایت نتایج پذیر  نظریه خالفت عمومی انسان كه مبتنی بر حاكمیت      

 شمرد:مطلق الهی و فطرت و سرشت انسانی است را اینگونه بر می

 الف ـ ایجاد جامعه سیاسی، دولت و تشکیل حکومت:

ین برای اداره و تدبیر امور خود به ایجاد دولت و جامعه انسان به عنوان جانشین خدا در زم     

پردازد. بنابراین پایه و اساس دولت )خالفت عامه انسان( است. در نتیجه تشكیل حكومت می

تواند به تدبیر امور جامعه پرداخته و درآن چه اگر انسان جانشین خدا در زمین نباشد چگونه می

های حكومتی را قوه ایجاد دولت و تشكیل سازمانتصرف نماید. خلیفه بودن یعنی توانایی بال

داشتن و لذا بر انسان است كه این توانایی و استعداد بالقوه را به نیرویی بالفعل تبدیل كرده، 

دولتی را به وجود آورد و برای تأمین اهداف دولت به تشكیل حكومت و نهادهای سیاسی 

 بپردازد.
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 جویی:ب ـ آزادی انسان و عدم سلطه

با پذیر  حاكمیت مطلق الهی و این كه او همه مردم را جانشین خود در زمین قرار داده      

جویی و با هم برابرند. سلطه ذاتاًاست نه فرد، گروه یا طبقه خاصی را و همگان در این جانشینی 

گردد. از این دیدگاه حتی امتیازات شود وآزادی انسان حفظ و رعایت میخواهی نفی میبرتری

ها ای را برای انسانگونه برتری سیاسی ی اجتماعی و سلطهوی و تقوا و ایثار در راه خدا هیچمعن

آورد. در هر حال انسان صاحب تقوا با افراد دیگر در جهت تحقق این خالفت و در به وجود نمی

قبول برابر حقو  اجتماعی و سیاسی با هم برابرند. برتری و امتیازها، تنها در مقیاس الهی قابل 

است و آن هم فقط بر مبنای عمل صالحی كه از بنیاد پارسایی، دانش و جهاد صورت گرفته 

خداوند موجود آزاد و مختاری را  …باشد و برای انسان چیزی جز كوشش او نخواهد بود

« مفسد فی االرض»یا  «مصلح»بر روی زمین قرار داد تا بتواند به اختیار خود « جانشین خود»

 ادی خود راهش را برگزیند.باشد و با آز

 ج ـ پیشرفت و تکامل:

به نظر شهید صدر، با پذیر  این نظریه را ه پیشرفت، توسعه و تكامل بر روی انسان باز      

است و افراد انسانی در این راه هیچگونه محدودیتی نخواهند داشت و این حركت تكاملی انسان 

 یعنی توقف در آن نیست.آل مطلق( ادامه دارد تا رسیدن به خدا )ایده

دوزد و زمین را با چشم آسمانی انسان خلیفه اهلل در این مسیر نگاه خود را به آسمان می»    

بیند برعكس انسان غربی كه نگاه خود را به زمین دوخته است و آسمان را فرامو  كرده می

كه نگاه به زمین  كردند. آن گاهاست و شرقیان كه به آسمان چشم دوختند و زمین را فرامو 

 كند.با دید آسمانی معنوی صورت گیرد، راه حركت را به سوی تحقق خلیفه اللهی در آن باز می

اما اگر زمین جامه آسمانی بپوشد و كار بر روی طبیعت، عنوان وظیفه و مفهوم عبادتی پیدا     

شود كه او را میآفرین گرای مسلمان، تبدیل به نیرویی حركتكند، آنگاه نظریه انسان غیب

ای است كه دولت اسالمی راند و این وظیفهبرای مشاركت در باال بردن سطح زندگی به جلو می

 (.223تا: صدر، بی«)باید انجام دهد

 د ـ خداگونه شدن و هدف نامحدود:

شود كه انسان )خلیفة اهلل( بتواند شبیه رشد حقیقی در منطق اسالم وقتی حاصل می»    

تحقق  …ه در وجود خداوند متعال متجلی است در وجود خود به عنوان خلیفه او هایی كارز 

حد و ا  مطلق و بی( از آن جا كه این مكارم اخالقی در سطح خدایی34تا: صدر، بی«)بخشد...
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حساب است و انسان موجودی است محدود. بدیهی است پیاده شدن این اخال  در یک موجود 

 نهایت انجام شود.ورت یک حركت دائم به سوی بیكند به صانسانی ایجاب می

 آورد:هـ ـ قدرت فساد نمی

داری و حضور در پیشگاه خدا و توجه به از دیدگاه شهیدصدر، احساس مسئولیت و امانت     

ای كه شهروندان در دولت اسالمی با این ساخت شایسته»شود. آخرت مانع از فساد قدرت می

های زمینی )مادی( رها شود، از سر مقاصد و تصمیمات بند پدیده تواند ازدارند، انسان می

كند برخیزد و به خاطر مقاصد و تصمیمات سترگ و عظیم ناچیزی كه او را از خدا جدا می

 همان(.«)زندگی نماید...

 تحقق عدل و قسط: -ی

دگانی ترین اهداف آدمیان در زندگانی فردی و اجتماعی است. زنعدالت یكی از برجسته     

ای عدالت و قسط نباشد، در هاست. اگر در جامعهبشری بدون عدالت فاقد تمام خیرات و نیكی

 آن جامعه نشانی از امنیت و انصاف هم نخواهد بود.

 

 نظریه انقالب شهید صدر

-شناسی، معرفتپس از بررسی نظریه خالفت عمومی شهید صدر كه مبتنی بر هستی     

نی و اسالمی و پایه و اساس و مبنای دیدگاهها و نظریات سیاسی شناسی وحیاشناسی و انسان

 پردازیم.ایشان بود، حال به بررسی اجمالی دیدگاه ایشان در باب انقالب می

شهید صدر در بررسی مفهوم انقالب، ابتدا و در چارچوب نظریه خالفت عمومی خویش،      

آزادی ارتباط عاطفی »از نظر شهید صدر،  دهد.مفهوم آزادی و انواع آن را مورد بررسی قرار می

خاصی با انسان دارد. زیرا انسان از شنیدن آن و هنگام تال  برای رسیدن به آن احساس 

كند. آزادی موضوعی انسانی است و همگام با زاد و خلقت او در زمین مطر  مخصوصی پیدا می

از  ناپذیررد و بخشی جداییبوده است. از این رو آزادی انسان در بنیان وجودی وی ریشه دا

وجود اوست. این مطلب بیانگر آن است كه خود انسان میدان آزاد كردن و آزاد شدن است؛ نه 

 (.4734جمشیدی، به نقل از صدر: »)اینكه در بیرون از وجود خود به دنبال آزادی بگردد

 «.ماعیآزادی اجت»و « آزادی طبیعی»گوید: شهید صدر از دو نوع آزادی سخن می     

آزادی طبیعی همان تحقق اراده است كه طبیعت و هستی به انسان داده و جزئی از سرشت » 

 .(4333صدر، «)اوست
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ا  است و بدون به عقیده شهید صدر، این آزادی، بخشی از ذات انسان و بیان نیروی اراده    

 آن انسانیت، لفظ فاقد معنی است.

جهت آزادی انسان از تسلط  ایگویای جنبش همه جانبهآزادی در اسالم »گوید: ایشان می    

 همان(.«)دیگران و رهایی از بند زنجیرهای اسارت است كه در طول تاریخ گرفتار آن بوده است

آزادی »داند و آن را می« محتوای حقیقی»شهید صدر آزادی اجتماعی را نیز دارای یک 

 گوید:نامد و میمی« اجتماعی ذاتی

-تماعی قدرتی است كه انسان از جامعه برای اقدام به عمل معینی تحصیل میآزادی اج»     

كند. منظور از این قدرت این است كه جامعه، همه وسایل و شرایطی را كه فرد برای انجام آن 

 (.237همان: «)سازدعمل الزم دارد فراهم می

 یابد:از دیدگاه شهید صدر، آزادی در اسالم در سه مرحله تحقق می

روحی و فكری(. در این مرحله انسان با پذیر  عبودیت ایده آل ) له آزادی درونیمرح -4

 كند.مطلق، دگرگونی در محتوای خود را آغاز می

آزادی در اعمال و رفتار(. اعمال، رفتار و كردار انسان، برآیند و ) مرحله آزادی بیرونی -2

واند اراده خود را بر اساس تترجمان نفس و رو  او هستند. انسان با آزادی نفسانی خود می

شود و عقل و آزادی درونی محقق سازد. چنین انسانی در برابر هیچ چیز پستی تسلیم نمی

 آویزد.هیچ طوقی را به گردن نمی

آزادی اجتماعی. انسان توانمند و صاحب اراده در درون جامعه نیز آزاد است. از این رو نه  -7

های اجتماعی ه دیگران است، بلكه در برابر بتا  محدود به زیان نرساندن بتنها آزادی

 (.4734جمشیدی: )گرددشود و بنده امور مادی نمینیز تسلیم نمی

 

 امکان و ضرورت انقالب

های الهی و تاریخی در نظریات شهید با توجه به مفهوم آزادی انسان و وجود مفهوم سنت     

ه تنها امری ممكن، بلكه ضروری و حیاتی صدر، تحول و دگرگونی فرد و جامعه از نگاه ایشان، ن

 گیرد.است و این امر تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی را در بر می

زندگی انسان در حال ركود و جمود نخواهد ماند، بلكه رو به تحول و تكامل است و این »     

ها و ی انسانزیستتحول و تكامل در همه شئون زندگی انسان، چه جنبه مادی و چه روابط و هم
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های آن را گاه ها جریان دارد؛ و این تحول و حركت است كه زندگی و جلوهچه در افكار و بینش

 (.37: 4143صدر، «)كشاندماندگی میبه پیشرفت و بهزیستی وگاه به انحطاط و عقب

گیرد، دو همچنین از دیدگاه شهید صدر، تكامل و تحوالتی كه در جامعه و فرد صورت می     

 بعد اساسی و عمده دارد:

 حركت به سوی بهتر زیستن، توسعه و مطلوبیت؛ -4

 حركت به سوی تهذیب نفس و تعالی افكار و بینش. -2

 و اصول كلی است كه عبارتند از: به نظر شهید صدر، تكامل و تحول دارای مبانی

و بر  های فطری انسان پاسخ صحیح بدهدالف( وجود مكتب و ایدئولوژی انسانی كه به خواسته

 گرایی، دانش و بینش صحیح استوار باشد؛اساس عقل

 ب( وجود امكانات و مقتضیات مناسب؛

 ای كه بتواند انتخاب كند و تصمیم بگیرد؛ج( آزاد بودن انسان به گونه

: 4734جمشیدی، ) د( كنش و پیش رفتن انسان به سوی ایجاد تغییر و تحول در پیرامون خود

473.) 

های خاص است، به در، انقالب كه تغییری ضروری در شرایط و موقعیتبه بیان شهید ص     

 این چهار ركن نیاز دارد.

« انقالب»و گاه از واژه « الثوره»شهید صدر در بحث خود درباب مفهود انقالب، گاه از واژه      

ها یا گوید. یكی دعوتكند. ایشان همچنین از دو نوع دعوت یا نهضت سخن میاستفاده می

 های انقالبی.ها یا نهضتهای اصالحی یا رفرمیستی و دوم، دعوتضتنه

 گوید:شهید صدر در مورد دعوت اصالحی می

دعوت اصالحی هدفش اصال  و مرمت قسمت معینی از جامعه است و در چارچوب »     

های اساسی كه های فاسد واقعیت اجتماعی و نیز از پایههای عملی خود از سایر جنبهفعالیت

: 4734جمشیدی، به نقل از صدر، «)كندشالوده و زیربنای وضعیت فعلی است چشم پوشی می

473.) 

 های اصال  عبارتند از:بر اساس این تعریف، ویژگی

 الف( مرمت بخش معینی از جامعه؛

 های واقعیت اجتماعی؛پوشی از سایر جنبهب( چشم

 های اساسی؛ وج( نادیده انگاری اصول و شالوده
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 وضع موجود. د( حفظ

 گوید:شهید صدر درباره انقالب یا الثوره یا نهضت انقالبی نیز می

اما نهضت انقالبی در حالی كه از واقعیتی كه امت دست به گریبان آن است، درک دقیق و »     

گردد و چون این جو را نسبت جو موجود و شرایط جاری نمیبرداشت عمیق دارد، مطلقاً تسلیم

یابد، سرسختانه به دگرگونی عمیق و تحول و فكری خویش در تضاد و قهر میبه اصول مكتبی 

گمارد و در این رهگذر با مدد از غنای رسالتی كه بر دو  دارد، نوید بنیادین آن همت می

دهد؛ حیاتی كه معیارهای زندگی جدید و مبتنی بر پایه مكتب و بارور از غنای ایدئولوژیک می

ریخ فرستاده و در طر  جدید و انقالبی، زندگی فردی و اجتماعی و گذشته را به گورستان تا

 همان(.«)دهدهای دولتی را سر و سامان میفعالیت

 های یک نهضت انقالبی از این قرار است:بر این اساس، ویژگی

 حركتی است آگاهانه؛ (4

 این حركت مقابله با وضع موجود است؛ (2

 حركتی است سرسختانه و كوبنده؛ (7

 گونی عمیق و تحول بنیادین است؛به دنبال دگر (1

 دگرگونی و تحول برای ایجاد یک زندگی نوین است؛ (3

 این حركت بر مبنای مكتب و ایدئولوژی استوار است؛ (5

 شود.در این حركت، معیارها و اصول گذشته كنار گذاشته می (3

 گونه است:با توجه به مطالب فو ، تعریف انقالب از دیدگاه شهید صدر بدین

ب عبارت است از نهضتی سرسختانه و بر مبنای اصول مكتبی معین كه با درک دقیق انقال»     

های موجود، به دنیال تغییر و دگرگونی عمیق و بنیادین در كلیه ابعاد زندگی فردی، واقعیت

-752: 4333الحسینی، «)ای حاكم استهای ریشهاجتماعی و سیاسی و معیارها، اصول و ارز 

754.) 

كند، اسالم و ادیان آسمانی دیگر را چون از منظر اسالمی به انقالب نگاه میشهید صدر      

داند و هدف پیامبران نیز تحقق انقالب در جامعه آلوده و هایی انقالبی میقبل از تحریف، مكتب

از دست و پای مردم و رهانیدن آنها از بردگی و ستم بوده  پیشه و باز كردن قید و بندهاستم

 است.
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هایی خاص، ضروری و واجب ای است كه در موقعیتدیدگاه شهید صدر، انقالب پدیده در     

 شمارد:است. ایشان عوامل گوناگونی را كه در ایجاد انقالب مؤثرند اینگونه بر می

 . عامل مکتب .1

 از دیدگاه شهید صدر، عامل اصلی برای هر انقالبی وجود مكتب است.

وجود مكتب غنی و مبدأی  -هر ملتی كه باشد -لت عامل اصلی برای جنبش یک م»     

های عالی ارائه شایسته است كه به وسیله آن، اهداف و مقاصد خود را بسنجد و طبق آن نمونه

گیری دهد و در شعاع آن با كمال اعتماد به رسالتی كه دارد و با كند و به زندگی امت جهت

-یدئولوژی مثبت و شخصیت روحی الهام میها و مقاصدی كه از یک اها و نمونهتوجه به هدف

 (.43: 4143صدر، «)گیرد رهسپار انقالب گردد

 .. عامل زمان، شرایط و آمادگی2

فضای سیاسی و اجتماعی حاكم بر جامعه، »در نظریه شهید صدر، عامل زمان مربوط به      

 است.« آمادگی مردم و عوامل خارجی

عدالتی و نابرابری و ستم دستگاه حاكم، تبعیض و بیایشان در توضیح سه عامل فو ، ظلم      

داند. شهید ساز بروز انقالب میگرفتن از امت و جامعه را زمینهگذرانی و فاصلهدر جامعه و خو 

انسان با »یا تناقض « قوی و ضعیف»، «مستكبر و مستضعف»صدر با مطر  كردن تناقض 

 داند و نه تناقض طبقاتی را.می ساز انقالبها را زمینه، اینگونه تناقض«انسان

از نظر شهید صدر تا زمانی كه مردم شرایط موجود را به خوبی درک نكنند و آمادگی رهایی     

 از چنینی وضعی را نداشته باشند وقوع انقالب ممكن نخواهد بود.

برابر  ایشان برخی عوامل خارجی را نیز در ظهور و بروز انقالب یا مانع و محدودیت شدن در     

 دهد:داند و با ذكر مثالی این عوامل خارجی را توضیح میانقالب مؤثر می

توانیم از انقالبی كه لنین در روسیه رهبری كرد مثال بزنیم كه به در مقام مقایسه می»...     

عواملی همچون جنگ جهانی اول، تزلزل امپراتوری تزار و... و ایجاد محیط مناسب برای 

تر چون سالم ماندن لنین در مسافرتی كه به روسیه داشت و در آن ل جزئیدگرگونی و عوام

 (.35 -33: 4733صدر، «)انقالب را رهبری كرد بستگی داشت

توان وقوع انقالب را به عواملی نظیر مشیت الهی یا تصادف شهید صدر معتقد است كه نمی     

های الهی و نافی اراده بشر است. البته و بخت و اقبال و ... نسبت داد؛ زیرا اینها بر خالف سنت
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گونه امدادها و امور شود و ایننمی« نیایش»و « امدادهای الهی»، «یاری خدا»ایشان منكر تأثیر 

 داند.را را نافی طبیعی بودن انقالب و عادی بودن شرایط پیشرفت نهضت نمی

 . عامل رهبری3

رهبر نیاز دارد. رهبری ایثارگر و دارای به نظر شهید صدر ایجاد دگرگونی به قهرمان و      

-ای كه میو نیروی فكری و توان روحی كه توانایی تسلط معنوی بر جامعه« تضحیه»خصلت 

 خواهد دگرگون سازد داشته باشد.

 . عامل اراده و حرکت4

ها و تصمیم و خیز  آنها در تحقق انقالب شهید صدر به عوامل دیگری نظیر اراده انسان     

داند كه باید با اراده و كنش موجودی صاحب كند. چرا كه انقالب را فعلی ارادی میمی اشاره

 اراده تحقق یابد.

 . عوامل دیگر5

شمرد كه در وقوع و به شهید صدر در بررسی علل وقوع انقالب عوامل دیگری را نیز برمی     

كارگیری عت، تجربه، بهثمر رسیدن انقالب مؤثرند. ایشان به عواملی چون عقل، توجه به طبی

صحیح عواطف، ایمان به انقالب، امید، معنویت و اخال ، وحدت و اتحاد، رشد فكری و شعور 

 كند.اجتماعی اشاره می

 

 گیرینتیجه

در این پژوهش به بررسی مفهوم انقالب از دیدگاه متفكر شهید، سید محمدباقر صدر      

پردازان است كه در دنیای اسالم به صورت علمی و م. ایشان از معدود متفكران و نظریهیتپرداخ

تر نظریه تر و دقیقدر قالب یک نظریه درباره مفهوم انقالب سخن گفته است. برای بررسی جامع

شناسی ایشان را مورد بررسی قرار دادیم. شناسی و معرفتشناسی، انسانایشان، ابتدا هستی

منبع ژرف و جوشان اسالم و مذهب تشیع گرفته های خود را از شهید صدر دیدگاهها و اندیشه

پردازان غربی كه انقالب را یا از بعد ساختاری بررسی است. ایشان برخالف مكاتب مادی و نظریه

گیرند و یا عوامل مادی و كنند و اراده و خواست و اندیشه و هدف انسان را نادیده میمی

شناسی شناسی و انسانب را بر مبنای هستیدانند، انقالاقتصادی را علت و زیربنای انقالب می

داند. ایشان های الهی و خواست و اراده بشر میاسالمی خود بررسی كرده و آن را حاصل سنت
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داند در نظریه خالفت عمومی خود، انسان را فارغ از رنگ و نژاد و زبان و ... خلیفه خداوند می

شده است. بنابراین برای آزادی خود از ظلم  كه دارای كرامت و فضیلت ذاتی است و آزاد آفریده

ها و افكار و اعتقاداتش دست به و ستم و تحقیر و دست یافتن به زیست بهتر و تعالی اندیشه

زند. نهایت اینكه انقالب در دیدگاه شهید صدر نه فقط یک تحول و اتفا  سیاسی، انقالب می

 و خلیفه اللهی اوست. بلكه یک امر طبیعی و برخاسته از فطرت و ذات انسانی
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 منابعفهرست 

 الف( منابع فارسی
 قرآن کریم

تحلیلی پیرامون نقش شهید صدر در نظریه سازی اسالمی، نظریه پردازی بر ». (4735) بری، باقر

 .، اردیبهشت243، شماره پگاه حوزه ،«كاربست واقع گرایی

/ 22/4، روزنامه جمهوری اسالمی ،«قالب اسالمیشهید صدر و ان». (4734) پورحسین، مهدی

4734. 

، فصلنامه حکومت اسالمی ،«مبانی و مبادی اندیشه سیاسی شهید صدر». (4733) پورفرد، مسعود

 .سال سیزدهم، شماره چهارم، زمستان

نظریه انقالب اسالمی در اندیشه سیاسی شهید ». (4734) جمشیدی، محمدحسین و ایران نژاد، ابراهیم

 ، تابستان.23، سال نهم، شماره فصلنامه مطالعات انقالب اسالمی ،«ره() رصد

، تهران: اندیشه سیاسی شهید رابع، امام سید محمدباقر صدر. (4733) جمشیدی، محمدحسین

 .دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه

ی سید محمدباقر نظریه خالفت عمومی انسان در اندیشه سیاس». (4733) جمشیدی، محمدحسین

 .44، شماره فصلنامه حکومت اسالمی ،«ره()صدر

 .. قم: مكتب العالم االسالمیمباحث االصول. ه  ( 4143) حائری، سیدكاظم

 .، بیروت: دارالفراتاالمام الشهید السید محمدباقر صدر. (4333) الحسینی، محمد

 یعه در بازسازی جامعه(،ضمیمه پیشوایان ش) آزادی در قرآن. )بی تا( صدر، سید محمدباقر

 .ترجمه هادی انصاری، تهران: روزبه

. ترجمه محمد نبی زاده، قم: مجمع های اقتصادی اسالم و مکتب. (4733) صدر، سید محمدباقر

 .ذخایر اسالمی، چاپ دوم

 .. ترجمه محمدمهدی فوالدوند، تهران: بنیاد علوم اسالمیاقتصاد ما. )بی تا( صدر، سید محمدباقر

 .بیروت: دارالتعارف للمطبوعات المدرسه القرآنیه.. )بی تا( ید محمدباقرصدر، س

ترجمه سید نورالدین ، برای تو خواستم یا بهترین مقاالتآنچه . )بی تا( صدر، سید محمدباقر

 .شریعتمداری، قم: دارالكتاب

وی، ، ترجمه جمال موسهای تاریخ در قرآن تفسیر موضوعی سنت. )بی تا( صدر، سید محمدباقر

 .قم: انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
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ترجمه سیدحسین  ،تئوری شناخت و جهان بینی در فلسفه ما. (4754) صدر، سید محمدباقر

 .حسینی، تهران: بدر

 .. تهران: جهاد البناءخالفه االنسان و شهاده االنبیاء (.4751ر )صدر، سید محمدباق

 .. تهران: نشر توحید، چاپ سومرسالتنا. (4755) صدر، سید محمدباقر

 .. ترجمه سید حسن مرعشی، تهران: كتابخانه صدرفلسفه ما. (ب تا) صدر، سید محمدباقر

 .. تهران: مؤسسه مطبوعاتی عطایی، چاپ اولمدرسه اسالمی. (4752) صدر، سید محمدباقر
 
 

 


