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صدرعراق

امام بهوجودش افتخار میکرد
سعید صدرائیان

شهید محمدباقر صدر با شروع نهضت اســامی در ایران در سال
 1342ه.ش با موضعگیــری قاطع به حمایت از حضــرت امام (ره)
پرداخت و پس از تبعید امام (ره) به نجــف رابطه نزدیکی میان این
دو عالم بزرگوار برقرار شد .بهدنبال پیروزی انقالب اسالمی در ایران
رژیم بعثی عراق فشارهای خود را بر ایشان بیشتر کرد اما شهید صدر
با اعالم تبعیت از امام (ره) در برابر همه سختیها مقاومت کرد .مردم
عراق بهمنظور اعالم همبستگی با شهید صدر به سوی نجف حرکت
کردند اما رژیم بعثی که از این قیام به وحشــت افتــاده بود با حمله
به مردم حــدود  20هزار زن و مرد را دســتگیر و روانه زندانها کرد.
آیتاهلل صدر روز شانزدهم رجب  1358را اعتصاب عمومی اعالم کرد
و بهدنبال آن مردم عراق دســت از کار کشــیده و مغازهها را تعطیل
کردند .فردای آن روز عوامل رژیم بعثی آیتاهلل صدر را دستگیر کرده
و در پی این دســتگیری ،خواهر ایشان شهید بنتالهدی صدر نقش
رهبری را بر عهده گرفتند .با اوجگیری اعتراضات ،رژیم بعثی شهید
صدر را موقتا آزاد کرد اما پس از مدتی در  16فروردین سال  1359با
حمله به منزل ایشــان مجددا وی و خواهرشان را دستگیر و به بغداد
منتقل کردند .پس از ســه روز ،این دو بزرگوار در زیر شــدیدترین
شکنجههای رژیم جنایتکار بعثی به شهادت رسیدند.
درکنار فعالیتهای سیاسی شهید میتوان به تاسیس حزبالدعوه و
همکاری با جماعهالعلماء اشاره کرد .وی در حوزه علمی نیز در کنار
بنیانگذاری منطق اســتقرائی در حــوزه علمیه نجــف به تالیف
کتابهای «اقتصادنا» و «فلســفتنا» اهتمام داشت که بیان جمله
«ذوبوا فی الخمینی کما هو ذاب فی االسالم /در خمینی ذوب شوید
چنان که او در اسالم ذوب شده است» ،نشانه اعتقاد و نگاه او به امام
خمینی اســت .از دیگر کارهای آیتاهلل صــدر در جهت حمایت از
انقالب اسالمی ایران ،تالیف سلسله کتابهای «االسالم یقود الحیاه»
در شش جلد بود که شامل بحثهایی نظیر قانون اساسی جمهوری
اسالمی ایران ،منابع قدرت دولت اسالمی اقتصاد جامعه اسالمی و...
میشــود  .این تعبیر رهبر انقالب که «حوزههــای علمیه امروز نیز
محتاج شهید صدر و هر عنصر با همت و پرتوانی هستند که راه علمی
و اسالمشناســی و جهانگردی وی را دنبال کردند» بیانگر جایگاه
واالی این شهید بزرگوار است

شهید پیشرو

ابتکاراتشهیدخامس
فهم پیشروانه از اقتصاد اسالمی

دکتر غالمرضا مصباحی مقدم

شــهید آیــتاهلل ســیدمحمدباقر صدر،
شــخصیت علمی و عملی جامعــی بودند.
ایشان از نظر جامعیت علمی عالوه بر فقاهت
و اجتهاد در مسائل فقهی ،کالمی و تفسیری
در مسائل اجتماعی ،سیاســی و اقتصادی
نیز صاحبنظر بود .مــا در میان فقها کمتر
شخصیتهایی همچون شــهید صدر (ره)
و شــهید مطهری (ره) داریم که حوزه تفکر
آنان جامع است و جامعیت اسالم در وجود
آنها متبلور شده است .بهگونهایکه هم در
میدان علم قلم زدهاند و هم در میدان جهاد و
شهادت قدم زدهاند.
طبیعتا عظمت شخصیت شــهید آیتاهلل
صدر اقتضا میکند که انســان در مقابل او
خضوع کرده ،حد خود را بشناســد و بداند
که اگر در مورد ایشــان ســخن میگوید،
حتما سخنان ناقص هستند و از رسایی در
برابر شخصیت وی ناتوانند و انسان نمیتواند
شناختی مناسب از این شهید بزرگوار ارائه
کند.
در اینجا ما تنها به یک بعد از آن شــخصیت
جامع میپردازیم که بُعــد دانش اقتصادی
ایشان است .ایشان خالق ،مبتکر و بنیانگذار
اندیشهای جدید است .ما پیش از شهید صدر
در کل جهان اسالم شخصیتی را نداریم که
از منظر اســام به اقتصاد نگاه کرده باشد؛
البته بعد از ایشان بزرگانی در این راستا گام
برداشتهاند اما به یک معنا چه در میان شیعه
و چه در میان اهل ســنت همه بهگونهای از
آبشخور علم شهید صدر و الگوی ایشان بهره
گرفتهاند.
■■موقعیت شهید صدر در میان اهل
سنت
بنده موقعیت شــهید صدر را در میان اهل
سنت بهتر یافتهام ،تا در میان شیعه .چراکه
مثال االزهــر از نظریات ایــن عالم بهخوبی
استفاده کرده و «اقتصادنا» در آنجا تدریس
میشود و متفکران تونس ،مغرب و الجزایر
هم از دیدگاههای شــهید صدر اســتفاده
کردهاند و همچنیــن دیگر محققان اقتصاد
اسالمی اهلسنت در نوشتههایشان بارها
از آثار شــهید صدر بهره برده و به آن ارجاع
دادهاند.
ابتکار شهید صدر این اســت که در درجه
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اول ،اســام را بهعنوان مکتبی جامع دیده،
شناخته و معرفی کرده است و معتقد است
این نظام جامع ،حاوی پارهنظامهایی است
مانند نظام عبادی اســام ،نظام سیاســی
اسالم ،نظام اقتصادی اسالم ،نظام حقوقی
اسالم و . ...یعنی اســام را بهشکل نظامواره
معرفی میکند .کمتر شــخصیتی از میان
عالمان دین اینگونه به این مسائل اسالمی
نگاه کرد ه است.
این نگاه شــهید صدر به ما نشــان میدهد
که .1 :اســام دارای اساسی است که همان
فرهنگ ،اعتقادات و ارزشهاست .2 .دارای
نظامهایی کامل و بههمپیوســته است که
به یکدیگر مرتبط بــوده ،همدیگر را یاری
میرسانند .3 .اهدافی را مانند تربیت انسان،
ارتقای شــخصیت انســان ،مدیریت بشر و
جامعه بشری دنبال میکند .بنابر این نگاه
نظامواره ،طبیعتا اگر بخشی از اسالم پیاده
شــود و بخشــی دیگر فروگذاشــته شود،
نباید انتظار داشــت که اســام همه نتایج
مطلوبش را محقق کند .بلکه آنگاه این نظام
میتواند ثمرات خــودش را بهخوبی بدهد
که بهصورت جامع و متوازن و همگام با هم
پیش برود .یعنی مسائل اعتقادی ،اخالقی،
حقوقی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی آن در
چارچوب نظامهای مربوط به هم پیاده شود.
همانطور که خود مکتب اســام یک نظام
جامع است و باید بهصورت نظامواره شناخته
و معرفی بشــود ،باید بهصورت نظامواره نیز
پیاده و اجرا بشــود .بر این اساس اگر دولتی
یا حکومتی به این فکر افتاد که بخشی از این
مجموعه را پیاده بکنــد ،باید بداند که اقدام
ناقصی انجام داده و این اقدام نمیتواند موفق
باشد .شاید در بخشهایی توفیقاتی را پدید
بیاورد اما حاصل ،یک کاریکاتور از اســام
خواهد بود ،نه معرفی اســام آنچنان که
هست.
■■چارچوباقتصاداسالمی
شهید صدر ،معتقد اســت :اقتصاد اسالمی
دارای چارچوبی است که از اندیشهها ،افکار،
عواطف و احساسات تشکیل شده و بستر و
زمینهای را فراهم میکند و ســپس اقتصاد
اســامی در این بستر اســت که میتواند
رشد و نمو کند و به پیش برود .پس باید آن
چارچوب را شناخت و مبنا قرار داد.
■■تقسیم مباحث اقتصاد اسالمی از
نگاهشهیدصدر
شهید صدر برای دستیابی به مباحث اقتصاد

ابتکار شهید صدر این است که در درجه اول ،اسالم را بهعنوان مکتبی جامع دیده ،شناخته و معرفی کرده است.

اسالمی ،تقسیمی را مطرح کردهاند .بخش
نخســت ،مباحث مذهب اقتصادی اســت
که امــروزه به مکتب اقتصادی یا سیســتم
اقتصــادی ترجمه میشــود و بخش دیگر،
مباحث علم اقتصاد است.
مباحث مکتب اقتصادی بهدنبال آن است که
ارزشها و آرمانهای یک جامعه را در مورد
اقتصاد تبیین کند به ایــن معنا که بایدها و
نبایدها را توصیف میکند و توضیح میدهد؛
مثل مکتــب ســرمایهداری کــه آرمانها
(اهداف دســتیافتنی) و بایدها و نبایدهای
سرمایهداری اســت .در اقتصاد اسالمی هم
ارزشها ،هنجارها ،باورها و بایدها و نبایدها
در قالب مکتب اقتصادی مطرح میشــود.
همین بایدها و نبایدها گاهی کالن و گاهی
جزئی است؛ بهتعبیر شهید صدر« ،الخطوط
العریضه» یا خطوط درشــت ،نشاندهنده
مکتب اقتصادی هستند و بالطبع ،خطوط
ریز که نقشه را تکمیل میکنند ،جزئیات آن
مکتب هستند .ولی همواره بایدها و نبایدها

پیش از شهید صدر
شخصیتی را نداریم
که از منظر اسالم به
اقتصاد نگاه کرده
باشد؛ البته بعد
از ایشان بزرگانی
در این راستا گام
برداشتهاند

وضعیت مطلوب را ذکــر میکنند ،نه اینکه
توصیفوضعیتموجودباشند.
بخــش دیگــر ،علــم اقتصــاد اســت که
«واقعیتها» و «هســتها» را بــرای ما در
عرصه این علم بیان میکند؛ به این معنا که
رخدادهــای اقتصادی همچــون چگونگی
تولید ،چگونگی توزیــع ،چگونگی مصرف
و واقعیتهای اقتصــادی جامعه را توصیف
میکند و روابــط بین پدیدههــا را توضیح
میدهد ،تبییــن و گاهــی پیشبینی نیز
میکند.
در اینجا دو حوزه معرفتی وجــود دارد .اگر
ســخن از اقتصاد اســامی بهعنوان مکتب
باشــد ،مربوط به حــوزه بایدهــا و نبایدها
خواهد شد که در شــریعت و به زبان وحی
بیان شده اســت .گاهی این بایدها و نبایدها
بهشــکل مســتقیم و با صراحت و شفافیت
در آیات و روایات ذکر شــده و گاهی بایدها
و نبایدهای عملی هســتند که میبایست
از آنها به بایدها و نبایدهای نظری راه پیدا
کرد و وظیفه محقق این است که در میان این
مجموعه بایدها و نبایدهای شریعت ،بهدنبال
بخشهایی باشــد که قابلیت ادغام و ارتباط
یافتن را داشته باشد .اگر پژوهشگر این هنر
را داشت به اصول بایدها و نبایدها که همان
مکتب اقتصادی است ،راه پیدا میکند و به
آنها دست خواهد یافت.
■■اقتصاد اسالمی در بیان شهید صدر
هنر شهید صدر اوال فهم ،بیان و معرفی این
روش و ثانیا کاربرد آن اســت .شــهید صدر
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در جلد دوم «اقتصادنــا» این روش را به کار
میگیرد ،عملیاتی و بــه مکتب اقتصادی
اسالم دست پیدا میکند.
شهید صدر ابتدا بهصورت اجمالی و سپس
بهصورت تفصیلــی ایــن روش را معرفی
میکنــد .وی در معرفی اجمالــی ،اقتصاد
اسالمی را بر سه پایه و ستون مطرح میکند:
«مالکیت مزدوج یا چندوجهی و چندگونه»،
«آزادی اقتصــادی در قلمــرو محــدود و
مشــخص» و «عدالت اقتصادی و برقراری
توازن» که شهید صدر آن را با عنوان «توازن
اجتماعی» بیــان میکند .این ســتونها
نشاندهنده ارکان و پایههای اصلی اقتصاد
اسالمیهستند.
شــهید صدر ســپس ویژگیهایی را برای
اقتصاد اسالمی ذکر میکند از جمله :واقعی
بودن اقتصاد در اسالم ،اخالقی بودن اقتصاد
در اســام ،واقعی و اخالقی بــودن هدف و
واقعی و اخالقی بودن روش.
پس از این مرحله دست به استنباط میزند
و مکتب اســتخراج میکنــد .فقیه گاهی
اســتنباط حکم میکند که در آن از طریق
مراجعه به کتاب و سنت پاسخ به سوالی را
مییابد و استنباط فقهی میکند ،اما گاهی
استنباط مکتب و نظامواره میکند .در این
صورت دیگــر درصدد این نیســت که یک
حکم فقهی بیان بکند ،بلکه از مجموعهای از
احکام فقهی همخوان و هماهنگ ،اصول را
استخراج میکند و با مرتبط کردن اصول با
هم آن نظامواره مورد نظر را که مثال مکتب
اقتصادی است ،ارائه میکند.
■■تفکیک قوانیــن طبیعی از قوانین
انسانیدرعلماقتصاد
حال در حوزه علم اقتصــاد ورود میکنیم.
ایشان بسیار زیبا بیان میکند که علم اقتصاد
حاوی دو دسته مسائل علمی یا قوانین است.
برخی از قوانین مربوط به طبیعت اســت.
اینگونه قوانین ،شــبیه قوانیــن فیزیک و
شیمی هستند؛ مانند قانون بازده نزولی که
مربوط به طبیعت است .این قانون میگوید:
شما از یک هکتار زمین با استفاده از مقداری
بذر ،مقداری کود ،مقــداری آب ،مقداری
سم ،تعدادی نیروی انسانی و ابزارآالت کار
میتوانید محصولی را به دست بیاورید .شما
در ایــن عوامل تولیــد ،تغییراتی میدهید
و احیانا بازدهی شــما افزون میشود ،سیر
صعودی میگیرد و به نقطه بهینه میرسد.
اگر از آن نقطه بهینــه ،هر یک از این عوامل
را دســتکاری بکنید ،بازدهی شــما نزولی
خواهد شــد .این قانون بازدهی صعودی و
نزولی ،کارکرد طبیعت در اقتصاد را نشــان
میدهد .این بخش از علم اقتصاد که بسیار
هم کوچک است و تعداد قوانین آن محدود
اســت ،میان مکاتــب مختلــف اقتصادی
تفاوتی ندارد و در هر جامعــهای از جوامع

بشری همین کارکرد را دارد و از این جهت
اگر ســخن از علم اقتصاد بهصورت جهانی
بشود ،صرفا محدود به اینگونه قوانین اندک
و محدود است ،اما اگر از طبیعت در اقتصاد
فراتر رفتیم ،به بخش انسانی اقتصاد خواهیم
رسید.
ســایر قوانین علم اقتصاد مربوط به توضیح
رفتــار انســانها و چگونگی ا ِعمــال اراده
انسانها در عرصه اقتصاد است .تولیدکننده
زمانی تولید بیشــتری خواهد داشــت که
قیمت محصول او بیشتر شــود و مشتری
بیشــتری پیدا کند و زمانی اقدام به کاهش
تولید خواهد کرد که تولیدات او مشــتری
کمتری داشــته و برای او بهصرفه نباشــد.
قیمت ،عامــل موثر در رفتــار تولیدکننده
است .عکس این موضوع را در مصرفکننده
میبینیم .مصرفکننده آنگاه که مشاهده
کند محصولی بــا قیمــت ارزانتر عرضه
میشود ،خرید بیشتری انجام خواهد داد و
زمانی که محصول با قیمت باال در دسترس
باشــد ،خرید کمتری میکنــد پس رفتار
مصرفکننده ناشی از ا ِعمال اراده او در برابر
قیمتاست.
قیمت ،عرضه و تقاضا ،پدیدههای اقتصادی
و اجتماعی هســتند و حاصــل چگونگی
ا ِعمال رفتار انســانها در عرصــه اقتصاد.
اینگونــه قوانین مربوط به بخش انســانی
اقتصاد هســتند نه بخش طبیعی اقتصاد و
تنها از این باب که این رفتارها تکرار شده و
بهصورت قاعده درآمده اسم قانون روی آن
گذاشتهاند ،ولی هرگز قانون طبیعی نیست،
بلکه برمیگردد به مکتب اقتصادیای که بر
ذهن و فکر انســانها در آن جامعه حاکم و
غالب شده و بستری را برای شکلگیری این
قوانین شکل داده است .از این جهت بخش
اعظم علم اقتصاد ،مبتنی بر بســتر مکتب
اقتصادی است ،نه فارغ از مکتب.
■■اقتصـــاد درونسیستمــــی و
درونمکتبی
محققان اقتصــاد دنیا کتابهــای اقتصاد
خرد ،کالن ،توســعه ،پول ،بانک و ...نوشته،
در اختیار مــا قرار دادهاند و مــا نیز ترجمه
کردهایم و تدریس میکنیــم ،اما این افراد

شهید صدر در کتاب
اقتصادنا عنوان
«االقتصاد االسالمی
لیس علما /اقتصاد
اسالمی علم نیست»
را آورده است که اگر
کسی به این عنوان
بسنده کند ،دچار
اشتباه میشود

پسزمینه ذهنــی داشــتهاند؛ پسزمینه
ذهنی جامعــه و انســانهایی کــه مورد
ِ
مشــاهده ،توصیف و توضیح آنان بوده و نیز
رفتاری که در عرصــه واقعیت اقتصادی آن
جامعه از سوی تولیدکننده و مصرفکننده
روی داده اســت .تا اینجــا کار آن محققان
درست بوده است ،اما اینکه قوانین رفتار در
آن جامعه را قوانین رفتار اقتصادی در جهان
بدانیــم و آن را قوانینی جهانــی و طبیعی
تلقی کنیم ،خطایی بزرگ اســت .پس باید
بپذیریم که بخش اعظم قوانین علم اقتصاد،
درونسیستمی است نه فراسیستمی؛ درون
مکتبیاستنهفرامکتبی.
اگر این باور در میان اســاتید ،دانشجویان
و محققان ما پدید بیایــد ،راهی را برای یک
حرکت علمی تازه و توسعه مرزهای دانش
و ایجاد جایگزین نسبت به قوانینی که به ما
آموزش داده میشود با توصیف رفتار مبتنی
بر چارچوبهای ارزشها و هنجارهای دینی
باز کردهایم.
■■اشتباه رایج در مورد شهید صدر
شــهید صدر در کتــاب اقتصادنــا عنوان
«االقتصاد االســامی لیس علمــا /اقتصاد
اسالمی علم نیســت» را آورده است که اگر
کسی به این عنوان بسنده کند ،دچار اشتباه
میشود .البته سخن شهید صدر غلط نیست
و ایشان بهخوبی مقصود خود را بیان کرده
است ،ولی اکتفا به این عنوان برای فهم جامع
مسئله ،غلطانداز است .مقصود شهید صدر از
این مطلب این است« :آنچه بهعنوان اقتصاد
اسالمی در دسترس ماست ،مکتب اقتصادی
است ،نه علم» ،اما بالفاصله به ارائه دو طریق
و راه مبتنی بر فقه و مبانی اســامی برای
نظریهپردازی در علم اقتصاد میپردازد.
راه اول مورد نظر شــهید صدر این است که
صبر کنیم با یــک اقدام سیاســی بزرگ،
جامعه اسالمی بهصورت کامل شکل گیرد و
تولید ،توزیع ،مبادله و مصرف در آن جامعه
اســامی کامل ،موضوع مطالعه محققان
اقتصاد قرار بگیــرد .تفــاوت قوانین رفتار
مسلمان در مقابل قوانین رفتار غیرمسلمان
در مثــا تولید در ایــنجامعه بــروز داده
میشود .شهید صدر به توضیح میپردازد و
میگوید :برای نمونه جامعه غربی براساس
اندیشه صرفا مادی شکل گرفته و انسانها،
بنگاههــای اقتصادی ،تولیدکننــدگان و...
بهدنبال منفعت حداکثریاند و به چیزی جز
نفع خود فکر نمیکنند ،ولی جامعه اسالمی
چنین جامعهای نیســت ،بلکــه جامعهای
تربیتیافته است و فهم انسانهای آن نسبت
به منفعت از فهم منفعت شــخصی و مادی
فراتر رفته است .آنها هم بهدنبال منفعت
هستند ،اما نه فقط منفعت شخصی چراکه
بهدنبال ترکیبی از منافع خــود و دیگران
هســتند .با نگاهی به آیات قرآن مشاهده

خواهید کرد که خداوند متعــال با همین
ادبیات قابل فهم عامه مردم از تجارت سخن
میگوید .آنجا که میفرماید« :إِن اهللَ اشْ ت ََری
ِین أَنف َُســ ُه ْم َو أَ ْم َوال َ ُهم ب َِأن ل َ ُه ُم
م َِن ال ْ ُمو ِمن َ
الجنه /خداوند از مومنان ،جانها و اموالشان
َ
را در ازای اینکه بهشــت برای آنان باشــد،
ِین َآ َم ُنوا
خریداری کرده است»« .یا أَیها الذ َ
من َع َذابٍ
ــاره تُنجِ یکم ْ
َه ْل أَ ُد ْ
لکم َعلَی ت َِج َ
ون فِی
ون ب ِاهلل ِ َو َر ُسول ِ ِه َو ت َُجاه ُِد َ
ِیم؟ تُو ِم ُن َ
أَل ٍ
َ
َ
کم/ای کسانی
َســب ِ
ِکم َوأنفُسِ ْ
ِیل اهللِ ب ِأ ْم َوال ْ
که ایمــان آوردهاید! آیا شــما را به تجارتی
راهنمایی کنم که شــما را از عذاب دردناک
رهایی میبخشد؟! به خدا و رسولش ایمان
بیاورید و با امــوال و جانهایتان در راه خدا
جهاد کنید؛ این برای شما [از هر چیز] بهتر
اســت ،اگر بدانید» .این هم تجارت است به
این معنا که برای انسان نفعطلب ،منفعت
اخروی را به بیان مــادی و قابل فهم تبیین
و توصیــف میکند .بدینســان جامعهای
شــکل میگیرد که هدف برای انسانهای
آن منفعــت دنیــا و آخرت اســت نه فقط
منفعت دنیایی .اینجاست که اقتصاد همراه
با معنویــت و اخالق و همچنیــن مادیات
بههمراه معنویت ،اخــاق و ارزشها ،برای
فرهنگ جامعه اسالمی معنا پیدا میکند و
در نتیج ه توصیف رفتار چنین جامعهای با
جامعه غربی متفاوت خواهد بود.
بر این اســاس اگر صبر کنیــم که چنین
جامعهای محقق شود ،آنگاه میتوانیم علم
اقتصادی را اســتنباط و کشــف کنیم که
مســائل ،فرضها و نتایجش بسیار متفاوت
خواهد بود و اساســا دامنــه متفاوتی پیدا
خواهد کرد.
شهید صدر سپس میگوید :این راه نیازمند
صبر و تحمل بســیاری اســت تــا چنین
جامعهای شــکل بگیرد ،امــا «ولنفترض
افتراضا» یعنی ما میتوانیــم قبل از اینکه
چنین جامعهای تحقق عینــی و خارجی
پیدا کند ،فرض کنیم محقق شد و براساس
آن فرض ،پیشبینی میکنیم اکنون وقوع
چه اتفاقاتی در عرصههای گوناگون تولید،
اشتغال ،سرمایهگذاری ،رشد اقتصادی و...
مورد انتظار خواهد بود.
البته این سخن (تفاوت خروجی علمی در
ی بر مکاتب مختلف) منحصر به
جوامع مبتن 
شهید صدر هم نیست و کسی مثل مرحوم
دکتر عظیمی که از اســاتید پخته و نخبه
اقتصاد اســت نیز چنین دیدگاهی را ارائه
کرده است .اساتید و دانشجویان علم اقتصاد
باید واقعــا به تکاپو بیفتند و این خواســته
شهید صدر را دنبال کنند البته خوشبختانه
طــی چنــد دهــه اخیــر آثــار ،کتب و
پایاننامههای خوبــی در ایــن عرصه و با
رویکرد بازنگری رشــته و علــم اقتصاد و
همچنین مبتنی کردن علم اقتصاد براساس
مبانی اسالمی تدوین شده است
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به اعتقاد شهید صدر ساخت اسالمی ایران ،تنها با تغییر ظواهر و نامها انجام نمیشود.

هویتجهادی ملت ایران
نامههای شهید صدر
پیش از پیروزی انقالب اسالمی

شـهید سـیدمحمدباقر صدر در اواسـط محرم سـال  ۱۳۹۹هجری قمری و در آستانه
انقالب اسالمی ایران نامهای سرگشاده خطاب به ملت مسـلمان ایران به رشته تحریر
درآورد و آن را در تاریخ پنج صفر  ۱۳۹۹هجری قمری بهصورت تلفنی به بیت امام خمینی
(ره) در پاریس منتقـل کرد .در این نامه بـه نکات عجیب ،عمیق و دقیقـی درباره انقالب
اسلامی ملت ایران آن هم پیش از پیروزی آن اشـاره شده اسـت .همچنین اشاراتی به
جایگاه آینده انقالب در جهان و نیز اهمیت آن در رشـد و تقویت اسالم ناب داشته است.
جایگاه رهبری بیبدیل امام خمینی (ره) از دیگر موضوعات مورد توجه شهید صدر در این
نامه تاریخی است که برای اولین بار متن کامل آن در ادامه میآید:

هللالرحمنالرحیم
بسما 
الحمدهلل رب العالمین و الصاله و الســام
علی محمد خیر خلقه و علی الهدا المیامین
من آله الطاهرین.
از آنجا که ما در نجف اشرف با تمام وجودمان
با ملت مسلمان ایران زندگی میکنیم و در
دردها و آرزوهایش خود را شریک میدانیم،
ایمان داریم که این ملت بزرگ اثبات کرده
است که همواره ملتی سرافراز و شجاع بوده
و خواهد بود و میتواند در راه قضیهای که به
آن ایمان دارد و هــدف و کرامتش را در آن
میبیند ،فداکاری و مقاومت کند.
اگر مســیر این ملت جهادی را در بازهای از
این قرن مورد توجه قــرار دهیم ،میبینیم
که این ملت در طول ایــن مدت همواره ـ با
شجاعت و ایمان ـ در راه حفظ کرامت خود
و محقق ساختن آرمانهای نیک و اهداف
عالیاش ،وارد نبردهــای دلیرانه متعددی
شده است؛ از ماجرای «تنباکو» که در آن،
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این ملت عظیــم حصاری را کــه حاکمان
و رهبــران آنهــا (یعنی اســتعمارگران
کافر) میخواســتند بر کل وجود این ملت
بکشند ،شکست .تا جریان «مشروطه» که
درحالیکه جهان اسالم غرق در گونههای
اسفباری از اســتبداد بود ،فرزندان شریف و
آزاده این کشور عظیم در برابر انواع زورگویی
و اســتبداد مقاومت کردند ،...تــا اقدامات
امروز این ملت مبارز که طی آن قربانیهای
بسیاری داده و میدهند و با وجود این روز به
روز بر ایمان و ایستادگیشان افزوده میشود
و روحیه جهادیشان قوت میگیرد.
با بررســی این حماســههای دلیرانه عمق
شخصیت مذهبی مســلمان ایرانی و نقش
بزرگی کــه نگــرش دینــی او و پایبندی
محکم وی به عقیده ،رسالت و مرجعیتش
در میدانهای این جهاد سلحشــورانه ایفا
میکند ،بهخوبی نمایان میشــود .در تمام
این حماسهها مالحظه میکنیم که روحیه

دینی ،چشمه خشکیناپذیر این حرکت بوده
و همواره شعارهای بلند اسالمی در میادین
مطرح شــده اســت و مرجعیت حکیمانه،
پیشوایی بوده اســت که مردم مومن گرد او
جمع شــده و در مقاومت و جهاد خود از او
الهام گرفتهانــد .صادقانهترین و واقعیترین
هویت یک ملت ،هویتی اســت که آن را در
عرصه جهــاد و ایثار و ازخودگذشــتگی به
نمایش میگذارد و واضحترین و آشکارترین
نمایشــی که یک ملت میتوانــد از هویت
مبارز های خود به ظهور برســاند ،نمایشی
است که ملت مسلمان ایران ارائه کرده و در
نبردهای شریف خود ،هویت اسالمیاش را
متجلی ساخته است؛ چه اینکه در تمام این
حماســهها بســیج مردم تحت لوای اسالم
انجــام میپذیرفــت و عواطــف و دلهای
مردم بر محور اسالم متحد میگشت و این
نیروهای معنوی و مرجعیــت صالح بودند
که ملــت را در این مبــارزه مقدس رهبری
میکردند.
اگرچه ملت مســلمان ایران همواره هویت
جهادی اصیل خود را نشــان داده است ،اما
نهضت زنده و معاصــر آن به رهبری مرجع
دینی حضــرت آیتاهلل خمینــی بهدلیل
اســتمرار رو به رشــد و حجم فداکاریها و
مقاومتی که از خود بروز داده است ،بهترین
تجلی این هویت اســت و ما بــاور داریم که
این هویت جهادی مومنانه که ملت ایران با
آن خود را شناسانده و میشناساند ،یکی از
بزرگترین ذخایر و قوایی است که اسالم در
تاریخ جدید خود به دست آورده است.
این شخصیت سلحشور در گذر تجربههای
جهادی مســتمر ملت مســلمان ایران به
حقایقی اشاره میکند که بســیار روشن و
آشکار است و باید چارچوبی اساسی و ثابت
برای دیدگاه این ملت نســبت به راه پیش
رویش باشد.
یکی از این حقایق ثابت این اســت که ملت
مســلمان ایران به میزان پیوند و ارتباط با
رهبر معنوی و مرجعیت دینی حکیمانه در
مبارزه به پیروزی دست یافته است و هر بار
که با آگاهی از این حقیقت و پیوند و ارتباط
کامل با رهبران و مرجعیت دینی حکیمانه
به میدان آمده است ،شــعارهای خود را به

این انقالب شکوهمند
به همه جهانیان
فهماند که این تصور
که اسالم فقط با
مارکسیسم مبارزه
میکند و دغدغهای
برای مقابله با طرف
دیگر ندارد ،پنداری
باطل است

واقعیت بدل کرده اســت .اما هرگاه که این
ملت مجاهد از این حقیقت غافل شده یا به
غفلت کشیده شده اســت با سرگشتگی و
توطئه مواجه شده است.
بنابرایــن رهبــران معنــوی و مرجعیت
حکیمانه ،دژ مســتحکمی در برابــر انواع
سرگشتگی و انحراف هستند.
یکی دیگــر از ایــن حقایق این اســت که
این رهبــران معنوی هر چقــدر با یکدیگر
همبســتگی و اتحاد و مشــارکت بیشتری
داشــتهاند ،نقش خود را بهتــر ایفا کردهاند
و هرگاه که ملت مســلمان ایران به پیروزی
رسیده اســت ،این همبســتگی و اتحاد در
تحقق آن پیروزی نقش بسزایی داشته است.
یکی دیگر از این حقایق این اســت که این
انقالب شــکوهمند برای تضمین موفقیت
خود در رســیدن به هدف اسالمیاش باید
از یک دیدگاه روشــن ،تفصیلی و جامع که
دربرگیرنــده مفاهیم و احکام اســامی در
عرصههای مختلف زندگی اجتماعی است،
برخوردار باشــد .هر چقــدر در بنیانهای
فکری و پشتوانه اعتقادی انقالب این دیدگاه
دقیق و تفصیلی که ویژگیهای فکری هویت
مبارزهای را مشخص میکند ،وجود داشته
باشد ،انقالب قدرت بیشــتری برای ایجاد
تغییر و تحقق اهداف اسالمی پیدا میکند و
با توان بیشتری از شخصیت اعتقادی خود در
برابر نفوذ دیگران دفاع میکند.
انقالب شــکوهمندی کــه امــروز مبارزه
ملت مســلمان ایران را رهبــری میکند،
اکنون که به مرحلهای حســاس از مســیر
خود رســیده و وفــاداری و حمایت مردم
(همه مردم) را جلب کرده اســت ،بیش از
هر زمان دیگری نیاز دارد که با یک چشــم
به نیازهای فعلی مســیر بنگرد و با چشمی
دیگر نیازهــای آیندهاش را رصــد کند؛ به
این صورت که ـ از هماکنون ـ مشــخصات
دیدگاه تفصیلی خــود را که به ایدئولوژی و
رسالت اسالمیاش مربوط میشود ،تعیین
کند و همانطور که در نگاه به نیازهای فعلی
مســیر و ارزیابی آنها و نیز تعیین گامهای
حرکت ،با مرجعیت دینی در ارتباط است در
نگاه دوم ـ که تعیین مشخصات ایدئولوژی
کامل اســامی اســت ـ نیز بــه مرجعیت
دینی که مبارزه این ملــت را رهبری کرده
است ،بپیوندد زیرا مرجعیت منبع شرعی و
طبیعی آشنایی با اسالم و احکام و مفاهیم
آن است.
این انقالب شــکوهمند به همــه جهانیان
فهمانــد که این تصــور که اســام فقط با
مارکسیســم مبارزه میکنــد و دغدغهای
بــرای مقابله با طرف دیگر نــدارد ،پنداری
باطل است و بهنظر ما این خود یک دستاورد
بزرگ دیگر برای این انقالب است؛ چه اینکه
برخی از این پندار غلط سوء استفاده کرده و
در پی آن بودند که به مبارزه اسالمی هویت
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عقبماندگی و دنبالــهروی بدهند ،اما در
جریان انقالب شکوهمندی که ملت ایران
به نام و بــا قدرت اســام و تحت رهبری
مرجعیت دینی و ضدرژیمی که بیشترین
فاصله را با مارکسیســم و مارکسیستها
دارد ،بــه راه انداخت ،این تصور اشــتباه
بهکلی از بین رفت و ثابت شــد که اسالم،
رســالت و اصالت خاص خود را در مبارزه
دارد و همان اسالمی که ضدمارکسیسم
قیام میکنــد ،در برابر همه انــواع ظلم و
استبداد میایستد.
انقالب شکوهمند ایران باید این دستاورد
را عمیقتر کند و در اذهان همه روشــنی
بیشــتری به آن ببخشــد و ایــن مهم به
این شــکل محقق میشــود که مظاهر و
ویژگیهای دیدگاه تفصیلی و ایدئولوژی
متمایز خود را بیشتر و بیشتر مطرح کند.
این انقالب شکوهمند ـ هماکنون که مردم
به رهبری اسالمی آن اعتقاد پیدا کردهاند
ـ باید در ســطح این مرحله باشد و عمق
مســئولیت ســنگینی را که برای تحقق
اهداف بزرگ مبــارزه در فرایند تغییر بر
عهده دارد ،درک کند زیرا ساخت اسالمی
ایران ،تنها با تغییر ظواهــر و نامها انجام
نمیشود ،بلکه ـ افزون بر این ـ باید محتوا
نیز از همه ریشــههای فاسد پاک شود و با
مضامین نو و زندهای پر شود که ارزشهای
قرآنی و اســامی مربوط بــه عرصههای
مختلف زندگی ،در آن جریان داشته باشد.
بیشک شجاعت و بالندگی بیمانندی که
این انقالب در مبارزه با وضعیت فاسد و از
بین بردن آن از خود نشان داد ،شایستگی
خود را برای درک این مسئولیتها با عمق
روحی ،اجتماعی و تاریخیشــان ،تایید
میکند.
از خداونــد متعــال میخواهیــم که به
قربانیهای بزرگی که ملت ایران در سایه
رهبری علمای اعالم تقدیم کردند ،عنایت
فرموده و خونهایی را که سفاکان بر زمین
ریختند ،شــعلههایی نورانی قرار دهد که
ایران را از ظلمات استبداد و انحراف بیرون
برده و به ســرمنزل اجرای کامل اسالم در
همه عرصههای زندگی برساند.
این کاروان اخیر کشتگان در مشهد مقدس
نیز قســمت دیگری از جنایات ستمگران
است .خداوند متعال این کشتگان را غرقه
دریای رحمت خویش فرماید و ایشان را به
شهدا و صدیقین و صالحین ملحق بگرداند؛
«و حســن اولئک رفیقا /و آنها رفیقهای
خوبی هســتند»« ،و العاقبــه للمتقین /و
عاقبت نیک برای پرهیزگاران اســت»« ،و
سیعلم الذین ظلموأی منقلب ینقلبون /و
آنها که ستم کردند بهزودی میدانند که
بازگشتشانبهکجاست».
نجف اشرف
محمدباقر صدر

بررسی ابعاد ناگفته زندگی شهید صدر
در گفتوگو با محمدعلی آذرشب

صدرشهید
انقالب اسالمی بود
فاطمه کرمانی

محمدعلی آذرشب ،استاد دانشـگاه تهران و عضو شورای عالی مجمع جهانی تقریب
مذاهب اسالمی و از شاگردان شهید سیدمحمدباقر صدر و شهید سیدمحمدباقر حکیم
است .وی در سالهای تحصیل خود در دانشگاه بغداد از راهنماییها و آموزشهای شهید
صدر بهرهمند و در مقطع کارشناسـی موفق بـه ارائه پایاننامه تحت راهنمایی شـهید
سیدمحمدباقر حکیم شده است .آنچه میخوانید ماحصل گفتوگوی ما با ایشان است.

■ ■لطفا بهعنوان فردی که سالها
در کنار شهید صدر بودهاید در ابتدا
قدری از فضای فکری و اندیشهای
ایشــان و بهطور کلــی از منش و
خصوصیاتویژهایشانبفرمایید.
احیاگری و تمدنســازی نوین اســامی
موضوعی بســیار مهم اســت .در سخنان

اخیر مقام معظم رهبری در جمع مهمانان
کنفرانس وحدت اسالمی ،شش بار عبارت
تمدنسازی نوین اســامی تکرار شد .گویا
رهبر انقالب قصد داشــتند بگویند که اگر
میخواهید وحدتی در جهان اسالم بهوجود
آمده و کرامت و عزت داشــته باشیم ،باید
احیاگری و تمدنســازی صــورت گیرد تا

بعد از آن جامعه اســامی بتواند به وحدت
برسد و بین مذاهب آن تقریب بهوجود آید
واال هیچ یک از آسیبهایی که جهان اسالم
را تهدید میکند از بین نخواهد رفت .امروز
یکــی از مهمترین نیازهای جهان اســام،
احیای احیاگران است .طرحهای احیاگری
که در جهان اســام بهخصوص در دو قرن
اخیر بهدلیــل خصوصیــات و ویژگیهای
خاص وجود داشــته را باید زنــده کنیم تا
متناسب با نیازهای روز جامعه باشد .شهید
صدر از برجســتهترین احیاگران بود .من به
چشم خودم دیدم شــهید صدر در مراسم
فاتحهخوانــی یکی از دوســتان وقتی وارد
مجلس شــد ،بدون اینکه توجــه به باالی
مجلس بکنــد ،همانجا کنــار در ورودی و
در نزدیکــی کفشها روی زمین نشســت.
خاطرم هست هرچقدر به وی اصرار کردند
که جابهجا شــود ،نپذیرفت .ایــن ویژگی
مهمی از احیاگران اســت چون کسانی که
منیت ندارند ،عاشق هستند .عشق از رهایی
منیتها آغاز میشود .شهید صدر به آرمان
بزرگی وابستگی داشــت .طبیعت انسانها
آرمانگراست ،اما آرمان انسانهای مختلف با
هم تفاوت دارد .اگر بخواهم شخصیت شهید
صــدر را در یک کلمه بیــان کنم ،میگویم
ایشان نمونه بارز احیاگری در شخصیتهای
جهان اســام بودند .احیاگری یک مسئله
اساسی در اسالم اســت .اصال هدف اسالم
احیاگری است .هدف کل انبیا (علیهمالسالم) و
اولیا احیاگری بوده است.
■ ■از جنبههای کمتر شنیده شده از
شهید صدر برای ما بگویید.
شهید صدر استاد بزرگ فقه و اصول بود ،اما
همین فقه و اصول را بهسمتی سوق داد که
پاســخگوی نیاز جامعه باشد .مکتب علمی
شــهید صدر در جهت پاســخ به نیازهای
جامعه بود .تــاش میکرد بفهمــد که در
ذهن جوانان چه میگــذرد و جامعه به چه
ســمتی حرکت میکند تا خط ســیر آن را
بهســمت آرمان بزرگ هدایت کند .در یک
برههای احســاس کرد که مردم به مسائل
فلســفی اعتقاد دارند .آن زمان اوج شــیوع
فلسفه مارکسیستی در عراق ،جهان عرب و
حتی در ایران بود .احســاس کرد که باید به
این نیاز مردم پاســخ داد و همین باعث شد
که کتاب «فلسفتنا» را نوشــت تا با همان
زبان رسا و عمیق پاسخ نیازهای اینجامعه
را بدهد .تمام منابع مارکسیستی را به دست
آورد و تا جایی که میتوانست منابع مکتب
سرمایهداری را هم جمعآوری کرد .آنها را
مطالعه کرد و سعی کرد کتابهای فارسی
را هم در اینباره مطالعــه کند .طرحی ارائه
داد برای فلسفه اســامی در مقابل فلسفه
مارکسیســتی و لیبــرال دموکراتیک ،که
این کتاب اوج گرفت و مورد اســتقبال بود.
با زبان جهانی صحبــت کرد به همین دلیل
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ذرهبین
■■امروز یکی از مهمترین نیازهای
جهان اسلام ،احیـای احیاگران
اسـت .طرحهای احیاگری که در
جهـان اسلام بهخصـوص در دو
قرن اخیر بهدلیـل خصوصیات و
ویژگیهـای خاص وجود داشـته
را باید زنـده کنیم تا متناسـب با
نیازهای روز جامعه باشد.
■■شـهید صـدر در خانـوادهای
زندگی کـرد که اصیـل ،اهل علم
و تحصیلکـرده بودنـد .مرحـوم
سیداسـماعیل صدر برادر شهید
صـدر نمونه انسـان اهـل فضل و
عمل بود که ما در کاظمین بسـیار
خدمت ایشان میرسیدیم.
■■هر حکومتی آمد یا بـه غرب یا
به شرق وابسـته بود .حکومتها
مـزدور و بیتوجه بـه ارزشهای
انسـانی بودنـد .شـهید صـدر
نمیتوانسـت نسـبت بـه ایـن
موضوع بیتفاوت باشد .از این رو
اولین چیـزی که مـورد توجه وی
قرار گرفت تشکیل حزب و ایجاد
تشکیالت منسـجم بود .به همین
خاطر با عـدهای از علمـا «حزب
الدعـوه اسلامی» را تاسـیس
کردند.

به تمام زبانهــای دنیا ترجمه شــد .این
کتاب بارها در عربستان سعودی چاپ شد.
این کتاب در دســت مــردم ،در حلقههای
علمی ،مساجد و دانشگاهها دست به دست
میچرخید .خاطرم هست در سمیناری در
کویت شــرکت کردم که در آن سمینار دو
نفر از کشور مراکش مرتب از کتاب فلسفتنا
صحبت میکردند .از آنها سوال کردم که
این کتاب را از کجا میشناسید؟ پاسخ دادند
این کتاب تنها منبعی بود که میتوانستیم
در مقابل فلسفه مارکسیستی از آن استفاده
کنیم.
شــهید صدر در برهــهای از زندگی خود
احســاس کرد که مســئله اقتصاد ،مسئله
اول جامعه است و جامعه با فقر درگیر شده
است .این مســئله باعث شــد که بهدنبال
اقتصاد اسالمی باشد .به همین خاطر کتاب
«اقتصادنا» را نوشــت .کتابی که بخش اول
آن اقتصاد اســامی و بخش دوم آن پاسخ
به شــبهات و نظرات مارکسیستی و لیبرال
دموکراتیک است .این کتاب زاییده شناخت
از نیاز جامعه بود.
■ ■رابطه شما با شهید صدر چگونه
شکلگرفت؟
از  ۱۹ســالگی با ایشان آشنا شــدم .زمانی
کــه در بغــداد دانشــجو بــودم ،روزهای
تعطیل پنجشــنبه و جمعه بههمراه سایر
دانشــجویان و بدون وقت قبلــی به بغداد
میرفتیم تا با شهید صدر مالقات کنیم .از
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ما استقبال میکرد و هر سوالی که داشتیم
پاســخ میداد .بهترین لحظــات عمر من
همان ساعاتی است که خدمت شهید صدر
میرسیدیم.
■ ■محیــط خانــواده و شــرایط
خانوادگــی وی چه نقشــی در
شــکلگیری چنین شــخصیتی
داشت؟
شــهید صدر در خانوادهای زندگی کرد که
اصیل ،اهل علــم و تحصیلکــرده بودند.
مرحوم سیداسماعیل صدر برادر شهید صدر
نمونه انسان اهل فضل و عمل بود که ما در
کاظمین بسیار خدمت ایشان میرسیدیم.
محیط خانوادگی شهید صدر پرورشدهنده
ایشــان بود .مجموع این خصوصیات باعث
شد که محمدباقر صدر در هر فضایی که وارد
میشد نوآوری داشته باشد.
■ ■شهید صدر در فضای سیاسی
وقت هــم ورود کــرد و مبارزات
سیاسی گستردهای را با حکومت
بعث عــراق انجــام داد .درباره
مبارزات شهید صدر توضیح دهید
و اینکه آیا قصد داشتند در عراق
حکومتاسالمیایجادکنند؟
از زمان پادشــاهی عراق تــا جمهوریت و
زمان قومیها و بعثیها حکومتی نیامد که
مردم را بهســمت کمال و رشد سوق دهد.
هر حکومتی آمد یــا به غرب یا به شــرق
وابســته بود .حکومتها مزدور و بیتوجه
به ارزشهای انسانی بودند ،اما شهید صدر
نمیتوانست نسبت به این موضوع بیتفاوت
باشد .از این رو اولین چیزی که مورد توجه
وی قــرار گرفت تشــکیل حــزب و ایجاد
تشکیالت منســجم بود .به همین خاطر با
عدهای از علما «حزب الدعوه اســامی» را
تاســیس کردند .حزب الدعوه اسالمی سه
مرحله داشــت که از ویژگیهای استثنائی
یک حزب بود .مرحله اول فکرســازی بود.
باید افراد در این مرحله ساخته میشدند تا
یک پایگاه عظیم فکری شکل بگیرد و جامعه
اسالمی را بپذیرد تا بعد وارد مرحله شناخت
سیاسی و مواضع سیاســی شود و بعد از آن
بهطور علنی وارد جامعه شده و صدای خود

بخش اول کتاب
«اقتصادنا»ی شهید
صدر در مورد اقتصاد
اسالمی و بخش دوم
آن پاسخ به شبهات و
نظرات مارکسیستی
و لیبرال دموکراتیک
است .این کتاب
زاییده شناخت از نیاز
جامعه بود

را بهعنوان صدای معترض بهطور رســا به
گوش مردم برســانند و بعد از قوت گرفتن
بتوانند دولتی اســامی در عراق تشــکیل
دهند.
حزب الدعوه اسالمی نشــریاتی داشت که
اغلب سرمقالههای نشــریات را خود شهید
صدر مینوشت .شهید صدر تالش کرد در
کنار این حزب ،تحــوالت فکری عظیمی
در حــوزه علمیــه ایجاد کند .ســعی کرد
دانشــجویان عالوه بر فقه ،اصــول و عقاید
به مســائل روز هم ورود پیدا کنند .البته با
کارشکنیهای زیادی مواجه شد .حوزویان
نمیپذیرفتند و معتقد بودند این مســئله
مناسب حوزه نیســت .میگفتند طرح این
مســائل بدعت در حوزه است و بنیان حوزه
را از بین میبرد؛ درحالیکه طرح مسائل روز
تقویتکننده بنیان حوزه بود.
حوزه از نیازهای جامعــه فاصله پیدا کرده
بود ،اما شــهید صدردنبال آن بود که حوزه
علمیه را به نیازهای جامعه و مســائل روز
نزدیک کند .او یک دانشکده فقه با همکاری
محمدرضا مظفر در عراق تاسیس کرد ،یک
دانشکده اصول دین در بغداد با سرپرستی
سیدمرتضی عسگری تاسیس کرد و تالش
کرد برنامههای دانشکدهها و دروسی که باید
در آنها تدریس میشد را به اساتید آن ارائه
کند.
■ ■پس شما معتقدید شهید صدر
بنای ایجاد حکومت اســامی در
عراق را نداشــت و تنها بهدنبال
برداشتن موانع موجود در عراق از
سر راه مسلمانان برای رسیدن ب ه
جامعه عالی اسالمی بود؟
گاهی کلمات سیاسی بهمنزله قدرتطلبی
اســتنباط میشــود ،بــه همیــن خاطر
میخواهم بگویــم حرکت آقــای صدر از
قدرتطلبی جدا بود .حکومت ،هدف شهید
صدر نبود حکومت وســیلهای برای اصالح
جامعه اســت .حکومت هدف پیامبر(ع) و
انبیا(ع) نبــود ،بلکه انبیــا (ع) حکومت را
وسیلهای قرار میدادند تا یک جامعه ایدهآل
و خداپسند ارائه دهند .میخواهم ذهن شما
از حکومتطلبی و قدرتطلبی نســبت به
شهید صدر دور باشد.
■ ■نگاه شــهید صدر بــه انقالب
اسالمی و امام خمینی (ره) چگونه
بود؟
شهید صدر انقالب اسالمی ایران را بهعنوان
تحقــق کل آرمانهای خود میدانســت.
باالترین آرمــان وی ،تشــکیل حکومت
اسالمی به رهبری ولی فقیه بود .در خواب
هم نمیدید که چنین اتفاقــی بیفتد ،اما
در ایران چنیــن مســئلهای رخ داد .با آن
عظمــت و شــکوه مردمــی و بینالمللی
حکومت اســامی در ایران شکل گرفت و
باعث شد شهید صدر از خود بیخود شود.

قبل از پیروزی انقالب اسالمی برای پیروان
خود پیام میداد ،جزوه و کتاب مینوشــت
که در انقالب اســامی و امام خمینی (ره)
ذوب شوید .حتی تئوریهایی برای قانون
اساسی ایران و شــکل حکومت و نیز منش
سیاسی و اقتصادی جمهوری اسالمی ایران
مینوشت .بعد از شهادت آیتاهلل مطهری،
شهید صدر برای او مجلس فاتحهخوانی در
عراق گذاشــت ،اما این فاتحهخوانی برای
وی گران تمام شد .از طرف حکومت مامور
بهسراغ شهید صدر آمد که برای چه چنین
مراسمی برگزار کردید؟ شهید صدر به آنها
پاســخ داد که آیتاهلل مطهری فرزند حوزه
علمیه بود .تایید این حرکت شهید صدر از
سوی امام(ره) باعث شد که شهید صدر را
دســتگیر کنند .به جرات میتوانم بگویم
شهید صدر بیشــتر از آنکه شهید انقالب
عراق باشد ،شــهید انقالب اسالمی ایران
است.
■ ■شهادت شــهید صدر در چه
شرایطی رخ داد؟
قبل از شهادت شهید صدر بارها صدام پیام
فرستاد که بیا و نســبت به انقالب اسالمی
ایران اعالم بیطرفی کن و بگو هیچ ارتباطی
با آن ندارم ،ولی شهید صدر حتی نسبت به
این مسئله هم کوتاه نیامد.
محمدرضا نعمانی از شاگردان شهید صدر
که تا آخرین لحظه حیات با وی بود ،اینها
را بهطور دقیق نوشــته و تمــام آنها چاپ
شده است .حافظ اســد هم برای آقای صدر
پیام داد که به سوریه بیا ،ما سوریه را بهطور
کامل به تو تحویل میدهیم چون مایل بود
سوریه در اختیار کسی قرار گیرد که از نظر
علمی ،فکری و روشنگری در سطح باالیی
قرار دارد تا بهعنوان افتخارات وی محسوب
شود ،اما شهید صدر قبول نکرد که عراق را
رها کند .اغلب کســانی که شهادت شهید
صدر را روایت میکنند میگویند خود صدام
شهید صدر و آمنه را شکنجه داد و آنها را به
شهادت رساند .بعد از شهادت شهید صدر و
خواهرش ،یکی از اطرافیان صدام در زندان
به او گفته بود که چطور جرات کردی آقای
صدر را بکشــی؟ که صدام پاسخ داده بود او
جاسوس و وابسته به ایران است ،باید کشته
میشد.
■ ■ماجرای نبش قبر شهید صدر و
پیدا شدن پیکر وی بهطور سالم از
زیر خاک چطور اتفاق افتاد؟
بعد از شهادت شهید صدر دفن وی مخفیانه
صورت گرفت و کسی خبر نداشت جز دفان.
او بعدهــا نشــان داد که قبر شــهید صدر
کجاســت .کســانی کــه نقــل میکنند،
میگویند جنازه شــهید صدر بعد از اینکه
نبش قبر شد ،بهطور سالم شناسایی و از آن
محل به محل دفن فعلــی در نجف منتقل
شده است

شهید پیشرو

صدرخوبان

نگاهی به زندگینامه شهید محمدباقر صدر
سیدوحید صادقی

اگر در غرب به دنیا آمده بــود ،میدیدید
«سیدمحمدباقر مظلوم است؛چون در شرق
به دنیا آمده .اگر در غرب بــه دنیا آمده بود،
میدیدید که غرب درباره او چهها میگفت.
این مرد واقعا اســتثنائی اســت .این مرد در
اندیشــهها و نظریاتــی که مطــرح میکند
فوقالعاده و عجیب است».
آیتاهللالعظمیابوالقاسمموسویخویی

شــهید ســیدمحمدباقر صــدر در روز ٢۵
ذیالقعده ســال  ١٣۵٣هـ .ق ( ١٠اســفند
 ١٣١٣هـــ .ش) در خانــوادهای ارجمند و
ریشهدار که علم و فضل و تقوا در آن سابقهای
دراز داشــت و از پــدر و مــادری بزرگوار و
بلندمرتبه در شــهر مقدس کاظمین ،مدفن
جد بزرگــوارش امام کاظم (علیهالســام)
دیده به جهان گشــود .او دومین فرزند عالم
جلیلالقدر ســیدحیدر صدر و نــوه مرجع
بزرگ جهان تشــیع در نیمــه اول قرن ،14
آیتاهللالعظمیسیداسماعیلصدربود.
آقابزرگ تهرانــی در کتابــش (طبقات أعالم
الشــیعه) درباره ســیدحیدر صدر مینویسد:
«بارها چه در زمان پدرش و چه پس از وی ،با او
دیدار و مجالست داشتم و از علم سرشار و دانش
بســیارش آگاهی یافتم .وی همــواره در حال
تالش بود و معموال وقتی در مجلس دانشمندان
حاضر میشــد باب بحث و گفتوگوی علمی
را میگشود .رفتار پســندید ه و اخالق نیکویی
داشــت و نزد هر که او را میشناخت ،محبوب
بود» .مادر شــهید صدر نیز بانویی پارســا و
پرهیزکار از خاندان آلیاســین بود .وی دختر
مرحوم آیتاهلل شیخ عبدالحسین آلیاسین بود
که در کنار برادرانی زیست که همگی از عالمان
بزرگ و شــهره به دانش و تقوا بودند؛ مرحوم
آیتاهلل شــیخ محمدرضا آلیاســین ،مرحوم
عالمه مجاهد شــیخ راضی آلیاسین و مرحوم
آیتاهلل شیخ مرتضی آلیاسین (رضوا ن اهلل تعالی
علیهماجمعین).

سایه
شهید صدر تنها دو ســال و هفت ماه در 
مهر پدر زیســت و از آن پس تا زمان مهاجرت
بــه نجــف ،در دامان لطــف مادر و بــرادرش
سیداســماعیل صدر ( ١٣۴٠ـ  ١٣٨٨هـ .ق)
پرورش یافت .وی دومین فرزنــد این خانواده
ارجمند بود و پس از او و در ســال  ١٣۵۶هـ.ق
یعنی ســال درگذشــت پدر ،خواهر او سیده
جلیلالقــدر آمنــه (بنتالهدی) بــه دنیا آمد
که تا آخرین لحظــات عمر در کنــار برادرش
ســیدمحمدباقر در راه ترویج اسالم تالش کرد
و در نهایت همراه او به دســت دژخیمان بعث
عراق به شهادت رسید .شهید صدر تحصیالت

رایج را در کاظمیه و در مدرسه ابتدایی «منتدی
النشر» آغاز کرد و هنوز مرحله ابتدایی را تمام
نکرده بود که الگویی از نبــوغ فکری و فرزانگی
خیرهکننده را به نمایش گذاشــت .تا آنجا که
یکی از اساتیدش درباره وی نقل میکند که او
در دوران ابتدایی کتابهای مارکسیسم را امانت
میگرفت و مطالعه میکرد و سپس« :مثل یک
اندیشمند متبحر و متخصص ،یکیک نظرات
آن کتابها را نقد و بررسی میکرد».
محمدباقــر پیش از تکمیل مرحلــه ابتدایی،
مدرسه را رها کرد و بیش از گذشته و بهشکل
تماموقت به دروس حــوزوی و پژوهشهایش
مشغول شــد .هنوز 10سالش نشــده بود که
ســه کتاب تالیف کرد .یکی از آنهــا درباره
تاریــخ زندگانی امامان ،دیگری رســالهای در
علم منطق و ســومی کتابی اعتقادی است که
آن را «العقید ه اإللهیه» نامید .با کمال تاســف
چ یک از ایــن کتابها باقــی نمانده و تنها
هی 
خود وی در کتاب «فدک فــی التاریخ» (ص
 )١٠٢از کتاب «العقید ه اإللهیــه» نام برده و
بخشهایی از آن را نقــل میکند .گواه هوش
ویژه و نبــوغ خیرهکنندهاش همیــن بود که
پیش از رسیدن به ســن بلوغ و با تایید برخی
از مراجع زمان خــود از جمله آیتاهللالعظمی
خویی به درجه اجتهاد رســید .در  18سالگی
«فدک فیالتاریــخ» و «غای ه الفکــر فی علم
االصول» از او به چاپ رســید .بــا اوجگیری
فعالیتهای مارکسیســتی در عراق به مبارزه
علمــی ،اجتماعی و سیاســی با کمونیســم
پرداخت و با نگارش کتابهای گرانقدری چون
«فلســفتنا» و «اقتصادنا» ،مکتب اسالم را در
عرصه معرفتشناســی ،جهانبینی و اقتصاد
عرضه کرد و کفایت اســام بــرای زندگی در
هر عصری را به اثبات رســاند .وی همچنین با
تاسیس حزبالدعوه و جماعهالعلما و راهاندازی
یا هدایت مجــات و فعالیتهــای فرهنگی
گوناگــون در عرصه اجتماعی و سیاســی ،به
میدان مبارزه با تهاجم فرهنگی غرب و استکبار
داخلی عراق وارد شــد .همچنین بهواســطه
ارتباط وثیق با پسرعمویش امام موسی صدر در
لبنان نیز اثرگذار بود و عالوه بر همکاریهای
متعدد فکــری و فرهنگــی با امام موســی با
پرورش شاگردانی چون سیدعباس موسوی (از
موسسان حزباهلل لبنان و دبیر کل سابق این
نهاد) ،در فعالیتهای دینی و سیاسی لبنان نیز
اثر گذاشت .سیدحسن نصراهلل و بسیاری دیگر
از شخصیتهای دینی و سیاسی موثر در لبنان
نیز از شاگردان او بودند.
تاثیر شــهید صدر در جهان اسالم به لبنان،
ایران ،عــراق و پاکســتان محصــور نماند.

امام خمینی (ره) در اقدامی بیمانند ،برای شهادت شهید صدر ،سه روز عزای عمومی و یک روز تعطیل سراسری اعالم کردند.

اقتصادنا ،فلســفتنا و دیگر آثار او در جهان
اســام مطرح شــد و چنان تاثیــری برجا
گذاشــت که در األزهر و دیگر مراکز بزرگ
علمی اهل سنت بهعنوان کتاب درسی مورد
استفاده قرار گرفت و شخصیتهای برجسته
جهان اسالم درباره آثار و اندیشههای او زبان
به مدح گشــودند .پژواک اندیشههای او در
جهان اسالم کســانی چون محمد تیجانی
ســماوی را از تونــس به نجف کشــاند و در
تغییر نگرش او به اســام و انتخاب مذهب
تشــیع موثر بود .این کتابها روژه گارودی،
نظریهپرداز حزب کمونیســم فرانسه را نیز
تحت تاثیر قرارداد و باعث شد که او نیز بعدها
دست از کمونیسم بشوید و به اسالم بگراید.
همزمان با انقالب اســامی در ایران ،شهید
صدر تمام توان خــود را در تحکیم پایههای
انقالب به کار گرفت .پیش از پیروزی انقالب
پیشنویســی برای قانون اساســی نوشت و
ســپس در مقاالتی به تبیین ابعاد مختلف
مــورد نیاز حکومــت اســامی پرداخت .او
همه شــاگردانش در ایران را بــه حمایت از
انقالب فراخواند و به آنها دســتور داد که به
هر نحو ممکن در خدمت انقالب اســامی

حزب بعث عراق که
فعالیتهای شهید
صدر را یکی از
موثرترین عوامل در
تهدید قدرت جانی
بعثی میدید به مقابله
سخت با او پرداخت
و چندین بار او را
دستگیر و شکنجه
کرد

باشــند و آنها نیز امر استاد را اطاعت کردند
و هر یک در گوشــهای به خدمــت به نظام
اسالمی مشغول شدند .وی با آنکه مرجعیت
گســتردهای در عــراق و لبنان یافتــه بود،
صراحتا همه را به حمایت از امام خمینی(ره)
و انقالب ایــران دعوت میکــرد و میگفت:
«ما میشــنیدیم که چگونه در تاریخ ایمان
بر شمشیر پیروز میشود و بهعنوان یک باور
غیبی به این موضوع اعتقاد داشتیم ،اما امروز
امام خمینی این حقیقت را در عمل مجسم
کرد ...امروز موسی بر فرعون پیروز شد و همه
آرزوهای پیامبران (ع) به تحقق پیوست.»...
حزب بعث عراق کــه فعالیتهــای او را یکی
از موثرترین عوامــل در تهدید قــدرت جانی
بعثی میدید به مقابله ســخت با او پرداخت و
چندین بار او را دستگیر و شکنجه کرد .پس از
پیروزی انقالب ترس رژیم بعث از تکرار تجربه
ایران در عراق باعث افزایش فشــارها بر او شد.
وی پس از ماهها محاصــره منزلش که حتی در
روزهای پایانی به قطع آب خانه هم کشیده شد،
توســط ماموران جالد بعث بههمراه خواهرش
بنتالهدی بــه بغــداد منتقل شــد و پس از
شکنجه و بدون کوچکترین خضوعی در برابر
خواستههای رژیم بعث به دست شخص صدام
به شهادت رســید .این حادثه تا مدتی مخفی
ماند و پس از اعالم در جهان اســام آشوبی به
پا کرد .امام خمینــی (ره) در اقدامی بیمانند
برای شهادت او سه روز عزای عمومی و یک روز
تعطیل سراسری اعالم کرد .در لبنان و پاکستان
و عراق و حتی کشورهای اروپایی مانند انگلیس
تا مدتها تظاهرات و اعتراضها ادامه یافت.
اما پایان عمر او ،پایانی بر این همه نیســت.
گردآوری و نشر آثار وی مقدمهای برای رجوع
دوباره اندیشمندان به افکار ناب او است؛ او که
هنــوز ابعــاد نواندیشــی و ژرفنگریاش
بهطورکامل شناخته نشده است و همچنان
مراکز علمی و پژوهشــی به دســتاوردهای
اندیشــه اصیــل و معاصر و تاثیرات ســیره
درخشــان او بهعنوان میراثی کشفنشــده
مینگرند
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زندگی شهید محمدباقر صدر و شهیده بنتالهدی در
گفتوگو با رافائل مائوریللو

حرکتشهیدالگویی
سازنده و پویا است
داوود مازندرانی

رافائل مائوریللو پژوهشگر شیعهشـناس ایتالیایی ،مورخ و متخصص در زمینه اسالم
شـیعه معاصر ،روابط بینالملـل و ژئوگرافر سیاسـی ،تحلیلگر مسـائل خاورمیانه و نیز
زبانشناس و مترجم است .وی در زمینه تمدن اسالمی ،تاریخ و زبانشناسی از دانشگاه
السـاپینس رم ،دارای مدرک دکترای تخصصی اسـت .وی نویسـنده کتاب «فرزندان
پیامبر(ص) در دوره معاصر؛ مطالعه موردی حوزه نجف» اسـت که در سال  ١٣٩١جایزه
آن خود کرد .او در این کتاب که برای تالیف آن
کتاب سـال جمهوری اسلامی ایران را از ِ
چندین سـال در لبنان ،عراق و ایران زندگی و پژوهش کرده اسـت ،یکی از چهار بخش
اصلی را به بررسی خاندان صدر اختصاص داده اسـت .همچنین مقاالت متعددی درباره
خاندان صدر نوشـته اسـت .اهمیت این مطلب از آنرو اسـت که زاویـه ،روش و نتیجه
مواجهه و مطالعه یک اسالمشـناس اروپایی را که نزدیک دو دهه درباره تشیع ،سادات
و بهطور ویژه خاندان صدر به پژوهش پرداخته اسـت،نمایان میسازد .این مصاحبه به
زبان فارسی انجام شده است .لذا دخل و تصرفی در واژههای مورد استفاده نشده است.

■ ■لطفا در ابتــدا در خصوص آنچه
باعث اهمیت شهید صدر در جامعه
کنونی ما میتواند باشــد و دالیل
اینکه یک پژوهشگر اروپایی چنین
موضوعی را بــرای تحقیق انتخاب
میکند،توضیحدهید.
شــهید ســیدمحمدباقر صدر و شــهیده
ســیدهآمنه (بنتالهدی) از جمله کســانی
هستند که به اعتراف متخصصان در تحکیم
منابع دینی و علمی و معرفتی در دوران جدید
نقشــی عظیم ایفا کردند و مکتبی فکری و
علمی در جهان اســام دارند و از نگرشــی
انســانی و جهانی و همهجانبه بــرای تحول
انســان معاصر و هدایت او در مسیر فطرت و
تکامل حقیقی برخوردار هســتند .بررســی
زندگی و شخصیت شهید ســیدمحمدباقر
صدر و شهیده سیدهآمنه (بنتالهدی) صدر از
جهاتی چند برای ما و جامعه ما حایز اهمیت
است .شخصیت و جامعیت اخالقی و ایمانی
این دو بزرگوار در تمــام ابعاد زندگی فردی و
اجتماعیمیتواندبرایماالگوباشد.
من بهعنوان یک پژوهشگر اروپایی متخصص
تاریخ اســام با تکیه بر منابع دست اول علم
تراجم کار میکنم .کتابهایی مثل طبقات
اعالم الشیعه و تعدادی دیگر از کتابهایی که
درباره شهید سیدمحمدباقر صدر  -بهویژه به
زبان عربی -چاپ شدهاند ،همه در کتابخانه
خصوصی من در ایتالیا موجود هستند .به یک
نکته جالب اشاره میکنم :وقتی مرا برای یک
سخنرانی درباره شــهید صدر دعوت کردند،
تصمیم گرفتم یک کتــاب درباره محمدباقر
صدر به زبان فارســی بخرم و بخوانم تا زبان
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فارسیام متناســب با اصطالحات و مطالب
مربوط به سیدمحمدباقر صدر بهروز شود .به
بزرگترین کتاب فروشی تهران ـ و بنابراین
ایران ـ که در ســه طبقــه و بهتازگی افتتاح
شــده رفتم و دیدم کتابهای گوناگونی به
زبانهای متفاوت وجــود دارد ،اما حتی یک
کتاب درباره ســیدمحمدباقر صــدر وجود
نداشــت؛ هر کتابی ،نه یک کتــاب خاص!
فروشــندگان اصال ایشــان را نمیشناختند
و از مــن پرســیدند :ســیدمحمدباقر صدر
کیست؟ این اتفاق در کشــوری روی داد که
اســمش «جمهوری اســامی ایران» است.
من خیلی تعجب کردم .هیچ کتابی درباره یا
از سیدمحمدباقر صدر وجود نداشت .این در
حالی است که کتابهای محمدباقر صدر به
زبانهای گوناگون ـ البته نه با کیفیت خیلی
باال ـ ترجمه شده است و مثال من میدانم که
میتوان کتابهای ایشان را در برزیل و به زبان
برزیلی خرید .یا مثال کتــاب «اقتصاد ما» اثر
محمدباقر صدر در مغرب به فروش میرسد.
این گستره عرضه آثار صدر ،نشانی روشن از
اهمیت ویژه ســیدمحمدباقر صدر بهعنوان
متفکری اسالمی و انســانی در تاریخ معاصر
دارد.
■ ■خصوصیات ویژه شــهید صدر و
نقاط برجسته و خاص زندگی ایشان
را در چه میدانید؟
وقتی بــه کتابهــای علم تراجــم مراجعه
میکنیم و بهطور کلی دربــاره علما مطالعه
میکنیم ،میبینیم که به گــواه این کتابها
علمای بزرگ تاریخ اســام ـ بهویژه سادات ـ
معموال چند ویژگی خاص دارند :برخی از این

ویژگیهاعبارتنداز:
ـ شخصیت مورد نظر تولد شگفتآوری دارد
و یا پیشبینی تولد شگفتآوری برای او شده
است؛
ـ وی در خانواده برجستهای متولد میشود؛
ـ وی در کودکی با فوت پدر مواجه میشود؛
ـ آن ســید عالم و خانوادهاش با مشــکالت
اقتصادیروبهبرومیشوند؛
ـ وی قابلیت یادگیری پیــش از موعد علوم
حوزوی را دارد؛
ـ شخصیت مورد نظر با کسی از درون خانواده
پرآوازه خود مثــا دختر عالم بــزرگ زمان
یا دختر بــازرگان یا مالکــی ثروتمند ازدواج
میکند؛
ـ وی در مکتــب بزرگترین عالمــان زمان
خود درس میخواند و در کنار ایشــان دانش
گســتردهای را که در کودکی از پــدر ،برادر
بزرگتر و یــا عمویش آموخته بــود ،عمق
میبخشد؛
ـ وی مهارت خاصی در فقــه و اصول از خود
نشــان میدهد و قابلیت ذاتی در نوآوری در
سنت علمی اسالم شیعی ـ بدون ایجاد نقصی
در آن ـ دارد؛
ـ او با تســلط بر زمینههای گوناگون بر دیگر
مجتهدان زمان خود که تنهــا در یک زمینه
تخصصدارند،برتریمییابد؛
ـ شــخصیت مورد نظر به رهبری دینی و یا
سیاسیدرجامعهتبدیلمیشود؛
ـ شخصیت مورد نظر بهعنوان عالمی دانشمند

شهید محمدباقر صدر
و شهیده بنتالهدی
چند ویژگی خاص
دارند که همه عالمان
شیعه ندارند ،از جمله
اینکه صاحب برکت و
آثار هستند

و معزز ،گروه بزرگی با حضور مریدان و عالمان
برجستهتشکیلمیدهد؛
ـ رژیم وقت شخصیت مورد نظر و خانوادهاش ـ
و معموال کل جامعهای که این خانواده عضوی
از آن است ـ را تحت ظلم و فشار قرار میدهد؛
ـ عالم سید اغلب بهدلیل شهرت و محبوبیت
و در نتیجه ترس رژیم از وی محکوم به زندان
میشود؛
ـ وی که شخصیت برجســته دینی است یا
آزاد و یا در شرایط خارقالعادهای از زندان فرار
میکند؛
ـ او سرانجام با مسمومیت و از طرف رژیم وقت
کشته میشود و گاهی از طریق تجلی الهی در
خواب از مرگ خود باخبر میشود؛
ـ عالم ســید عالیقدر ،پس از مرگ در مقبره
خانوادگی نزدیــک به امامــان (ع) به خاک
سپردهمیشود.
وقتی بــه کتابهــای علم تراجــم مراجعه
میکنیــد ،میبینید که علمــای بزرگی که
شما در موردشــان میخواهید کار کنید یک
یا دو تا از این ویژگیهــا را دارند .البته وقتی
درباره سیدمحمدباقر صدر ـ و تا حدی سیده
بنتالهدی ـ مطالعــه میکنید ،میبینید که
همه این ویژگیها را داراســت .یعنی واقعا از
بزرگترین عالمان تاریخ اســام است و هیچ
شکی در این نیست.
اما بهنظر من ســیدمحمدباقر صدر و سیده
آمنه (بنتالهدی) صدر حتی یک قدم جلوتر
از این بزرگان کــه من ویژگیهایشــان را
معرفی کردم هستند .چرا؟ ما میدانیم که این
دو بزرگوار چنــد ویژگی خاص دارند که همه
عالمان شــیعه ندارند .از جمله اینکه صاحب
برکت و آثار هســتند .نقش پیشگام حقیقی
یا فرضی در گرویدن مــردم مناطق جدید به
اسالم دارند؛ شما کتابهای سیدمحمدباقر
صدر را میتوانید در لندن ،مغــرب ،ایتالیا و
برزیل بخرید .همچنین این شخصیت دارای
استقالل اقتصادی اســت که این یک ویژگی
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بسیار مهم اســت .بهعنوان عالم و دانشمند
دارای قــدرت ادغام و تلفیــق جهانوطنی و
ناحیهگرایی اســت و قابلیت جهانیسازی با
پذیرش نقش بیطــرف بهخصوص در رابطه
با امت اسالمی را دارد؛ مثال در اختالفزدایی
ل تســنن میتواند نقش
بین شــیعیان و اه 
ایفا کند .دارای توانی چشــمگیر در پذیرش
داوطلبانــه خصوصیــات فرهنــگ جدید و
نوآوریهــای عقیدتی اســت کــه این یک
ویژگی خاص و شاید از مهمترین ویژگیهای
سیدمحمدباقرصدراست.
■ ■ممکن اســت قــدری جزئیتر
بفرمایید؟
میخواهم با اشاره به قرآن بحث را ادامه دهم.
وقتی از ویژگیهای خاص ســیدمحمدباقر
صدر و بنتالهدی حرف میزنیم ،صحبت از
برکت الزم اســت .بر این اساس به این بخش
از سوره نور توجه کنیم:
«ا ُ
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خداوند نور آســمانها و زمین است؛ َمثَل نور
خداوند ،همانند چراغدانی اســت که در آن
چراغی (پر فروغ) باشــد ،آن چراغ در حبابی
قرار گیرد ،حبابی شفاف و درخشنده همچون
یک ستاره فروزان ،این چراغ با روغنی افروخته
میشود که از درخت پربرکت گرفته شده.»
بهنظر من این آیه از قرآن بهخوبی نقش شجره
طیبه و اطلــس حقیقی را نشــان میدهد.
منظورم از شــجره طیبــه و اطلس حقیقی
چه هست؟ خوب است برای فهم این شجره
طیبــه و اطلس حقیقــی به یــک بخش از
کتاب «فاطمه (س) فاطمه است» ،اثر دکتر
شریعتی،اشارهکنم:
«رنج و محرومیت ،آب و خــاک این درختی
اســت که باید در زیر نور وحی بروید و برای
آزادی و عدالــت ثمر دهد و آغاز آن شــجره
طیبهای باشد که هر یک همچون پرومتهای
واقعی مأمورند تا آتش خدایی را از آسمان به
زمین آرند و به انسان بخشند و همچون اطلس
حقیقی ،باید بهراستی بار سنگین تمام زمین
را بر دوش خویش نگاه دارند و بایستند!»
این همان کاری است که سیدمحمدباقر صدر
و شــهیده بنتالهدی در برابر رژیم وحشی
صدامکردند.
■ ■نگاه دیگر افراد خانــواده به این
شهید بزرگوار و خواهرشان چگونه
است؟
شاید بهترین تعریف از شجره طیبه و اطلس
حقیق ،تعریفی باشد که یک عضو دیگر از این
خاندان بزرگ ،یعنی سیده رباب صدر ،خواهر
امام موسی صدر طی مصاحبهای که با وی در
بیروت درباره خاندان صدر بهعنوان شاخهای
از درخت سادات داشتم ،ارائه داد.
ســیده رباب صدر بــه من گفــت« :ببینید!
درست است که خداوند ســادات را بخشی از
اهلبیت خلق کرده ،اما این شرط را گذاشته
اســت که اخالقشــان باید اخالق اهلبیت

باشد ،اعمالشــان اعمال اهلبیت(ع) باشد،
رفتارشان با دیگران ،قلبشان و احساسشان،
همانند اهلبیت (ع) باشــد .در واقع میتوان
گفت انسانیتشان باید انسانیت اهلبیت (ع)
باشد .تحت این شرایط اســت که «سادات»
تلقی میشوند و میتوانند از نسل پیامبر(ص)
قلمدادشوند».
به این ترتیب اگر کســی از نسل پیامبر (ص)
باشد اما در خیابانها پرسه بزند و کار مفیدی
انجام ندهد ،از اهلبیت (ع) نیست .از اهلبیت
(ع) بودن به معنی داشــتن مسئولیت است.
سادات مسئولیت بسیار ســنگینی بر عهده
دارند و باید در حفظ آن بکوشند و باز این یعنی
همان کاری که شهید سیدمحمدباقر صدر و
شهیده بنتالهدی کردند و متاسفانه همه این
کاررانمیکنند.
■ ■درباره شهیده بنت الهدی کمتر
شنیده شده اســت .لطفا درباره این
خواهربرایمابیشتربگویید؟
در اینجا بهطــور ویژه به نقــش بنتالهدی
میپردازیــم .بیایید از پایان قــرن هجدهم
میالدی به بعد به این موضوع نگاهی بیندازیم.
منابع حاکــی از آن اســت که ســیدصالح
شرفالدین از بزرگان خاندان صدر در دوران
حکومت احمد پاشــا الجزار زندگی میکرد.
حکمران آن زمان با شورشهای ضدعثمانی
بهخصوص از طرف شــیعیان مواجه بود .در
یکی از این شورشها دو پســر صالح کشته
شــدند و خود وی نیــز دســتگیر و به مرگ
محکوم شد .در پی دســتگیری ،سیدصالح
شرفالدین  9ماه را در زندان سپری کرد ،اما
زندانبانان که تحت تاثیر تقــوا و دینداری او
قرار گرفته بودند او را فــراری دادند .چندین
نســل بعد تالش برای دســتگیری یکی از
نــوادگان وی یعنی ســیدمحمدباقر صدر از
طرف حاکم وقت یعنی رژیــم صدام صورت
گرفت .تالش برای دســتگیری او با اعتراض
گسترده شیعیان مواجه شد .آنها که از قصد

سیده رباب صدر
گفت« :درست
است که خداوند
سادات را بخشی از
اهلبیت (علیهمالسالم)
خلق کرده ،اما
شرط گذاشته که
اخالقشان ،اعمال و
رفتارشان باید اخالق
اهلبیت باشد»

دستگیری ســیدمحمدباقر صدر باخبر شده
بودند ،خود را به خانه او رساند و از دستگیری
وی جلوگیری کردند .تفاوت اصلی این واقعه
با آنچه برای ســیدصالح شــرفالدین اتفاق
افتاد در این اســت که اعتراض شــیعیان در
دستگیری سیدمحمدباقر صدر از طرف یک
زن سیده عالمه ،یعنی بنتالهدی شکل گرفت
و ساماندهی شد .سیده بنتالهدی توانسته
بود خود را به مســجدی (حرم امیرالمومنین
علیهالسالم) برساند و مومنان را به اعتراض به
زندانی کردن برادرش فراخواند .نمونهای که
حاکی از تفاوت بزرگی در ایفای نقش زنان بین
زمان قبل و بعد از وجود شــهیده بنتالهدی
و سیدمحمدباقر صدر اســت و تکرار چیزی
است که در زمان حضرت زهرا (علیهاالسالم)
و حضرت امام حســین (علیهالسالم) و وقوع
حادثه کربال روی داد.
نمونههای بارز دیگری نیز از «شــجره طیبه
و اطلس حقیقی؛ به شــرط اخالق اهلبیت
(ع) و مســئولیت حفظ آن» در زندگینامه
بنتالهــدی به چشــم میخورد .ســیده
بنتالهدی با وجود خواســتگاران بسیاری
که به خانواده او رجوع میکردنــد از ازدواج
ســر باز زد .او به مقام عالمه (مجتهده) رسید
درحالیکه آنگونه که گزارش شــده است،
تحصیل زنان در ســنت نجف بهخصوص در
حوزه فقه ،اصول و علمالــکالم نامعمول بود.
وی همچنیــن بهعنوان یک زن نویســنده
برجســته و موثر عرب شــناخته شده است
که آثاری در حوزه اســام به رشــته تحریر
درآورد .وی در باب موضوعــات گوناگون از
رمان گرفته تا سیاست ،قلم به دست گرفت.
مجموعه آثار ایشــان در لبنان به زبان عربی
چاپ شده و البته خدا را شکر به زبان فارسی
هم از طرف موسسه تحقیقاتی فرهنگی امام
موسی صدر ترجمه شده اســت و اتفاقا این
کتابها در آن کتابفروشــی وجود داشت.
بنتالهدی دختران و زنان دانشمند و عالمه
بســیاری را تربیت کرد ،بهخصوص از طریق
اداره مدارســی برای دختران که در آن زمان
تاســیس شــده بودنــد .وی همانطور که
میدانید در ســال  1980میالدی همراه با
برادرش محمدباقر صدر توســط رژیم وقت
دســتگیر شــد و چند روز بعد از دستگیری
همراه با برادرش کشته شد.
■ ■اگر بخواهیم یک نگاه کلی داشته
باشــیم در چه مقیاســی میتوان
حرکت شهید صدر را برای اسالم و
تشیعموثردانست؟
برگردیم به حرکت شــهید صــدر در تاریخ
بشــریت .این حرکت الگویی ســازنده و پویا
تلقی میشود .اهمیت این حرکت بهطور ویژه
با بررســی مکتب صدر (و قرائت او) از اسالم
راستین و اصول تشیع دوازدهامامی مشخص
میشود؛مکتبیمتکیبرجهانبینیتوحیدی
و برخوردار از ابتــکارات و نوآوری؛ مکتبی که
جهانی و انســانی است و بر تفســیر از جهان
هستی و تاثیرپذیری آن از جامعه و مقتضیات

ذرهبین
■■بررسی زندگی و شخصیت شهید
سـیدمحمدباقر صـدر و شـهیده
سـیدهآمنه صـدر از جهاتـی چند
برای مـا و جامعـه ما حایـز اهمیت
است .شخصیت و جامعیت اخالقی
و ایمانی این دو بزرگوار در تمام ابعاد
زندگی فـردی و اجتماعی میتواند
برای ما الگو باشد.
■■توانـی چشـمگیر در پذیـرش
داوطلبانـه خصوصیـات فرهنـگ
جدیـد و نوآوریهـای عقیدتـی
اسـت که این یـک ویژگـی خاص
و شـاید از مهمتریـن ویژگیهـای
سیدمحمدباقرصدراست.
■■مکتب صدر (و قرائت او) از اسالم
راستین و اصول تشیع دوازدهامامی
مشخص میشود؛ مکتبی متکی بر
جهانبینـی توحیـدی و برخوردار
از ابتـکارات و نـوآوری؛ مکتبی که
جهانی و انسانی اسـت و بر تفسیر
از جهان هسـتی و تاثیرپذیری آن
از جامعه و مقتضیـات زمان ،متکی
است.
■■سیدمحمدباقر صدر و سیدهآمنه
صدر (بنتالهدی) در مسـیر اسالم
بودند و حتی یک قدم جلوتر .این دو
بزرگوار یک اطلس حقیقی هستند
و مسیری که به ما نشـان میدهند
این اسـت که مـا هـم میتوانیم با
آنـان همراه شـویم به شـرط آنکه
اخالقمان ،اخالق اهلبیت باشد.

زمان متکی است .از ویژگیهای مهم اخالقی
و شخصیتی این بزرگوار مردمداری ،احترام
به دیگران ،تســاهل و تســامح ،مهرورزی و
مرد م دوستی بود .وی برای هر گروه یا فردی
که به دیدارش میشتافت یا در مجلس درس
و بحث وی وارد میشد یا با او برخورد میکرد
یا به مناسبتی در نزدشــان از او یاد میشد،
احترام قائل بود.
خالصه سخن اینکه ســیدمحمدباقر صدر و
سیدهآمنه (بنتالهدی) صدر در مسیر اسالم
بودند .این دو بزرگوار یــک اطلس حقیقی
هستند و مســیری که به ما نشان میدهند
این اســت که ما هم میتوانیم با آنان همراه
شــویم به شــرط آنکه اخالقمــان ،اخالق
اهلبیت (ع) باشد؛ به شرط اینکه مسئولیت
حفظ شــجره طیبه اهلبیت را بپذیریم و بر
عهده بگیریم .نتیجه دیگری که از مسیر سید
شهید محمدباقر صدر و ســیده بنتالهدی
میتوان گرفت این اســت که بــدون ترس،
متناســب با زمان خود زندگــی کنیم و اگر
احساس میکنیم که اسالم پاسخگوی تمام
نیازهای ما نیست ،باید بدانیم که مشکل در
خود اسالم نیست ،بلکه در درک و تفسیری
است که ما یا گذشتگان ما از آن ارائه دادهاند.
پاسخها در اسالم هست و نمونه آن در علم و
اخالق اهلبیت (ع) یافت میشود
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شهید پیشرو

مروری بر اندیشههای شهید صدر در گفتو گو با
آیت اهلل علیاکبر دشتی محمودی

اواز همـه چیـز
خودشگذشت
حسامالدین حقیقیان

آیتاهلل علیاکبر دشـتی محمودی (ملقب به برهـان) فرزند آیتاهلل محمد دشـتی در
سال  1365ه .ق 1945( .م) در نجف اشرف به دنیا آمد .در سال 1385هجری قمری در
دروس خارج شهید صدر حضور پیدا کرد و از آن پس همواره همنشین و مالزم استاد خود
شـد و در همه مجالس اسـتاد حضور مییافت تا اینکه حزب جنایتکار بعث او را همچون
دیگر طالب ایرانیاالصل تحت فشار قرار داد و از عراق اخراج کرد .وی پس از اخراج در
شهر مقدس قم مستقر شد و با پیروزی انقالب عظیم ایران بنابر اوامر استاد خود ،آیتاهلل
شهید سیدمحمدباقر صدر با تمام توان در خدمت این انقالب مبارک قرار گرفت .پس از
پایان جنگ با دعوت گروهی از مومنین کویت ،رهسـپار آن دیار شـد و در آنجا به هدایت
مردم و تبلیغ دین پرداخت .وی سـالهای متعـددی در کویت بود امـا در آنجا نیز بهدلیل
اقدامات موثر مذهبی از سـوی دولت کویت تحت فشـار قرار گرفت و بههمراه جمعی از
مومنین مجبور به ترک کویت شد .وی هماکنون در قم سکنا گزیده و به تدریس خارج فقه
و اصول مشغول است.
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■ ■در ابتدا از چگونگی آغاز رابطه
خودتان با شــهید آیتاهلل صدر
بفرمایید.
ارتباط بنده با ایشــان از آنجا شروع شد که
به پیشنهاد آقای ســید نورالدین اشکوری
در کالسهای ایشــان شرکت کردیم .بنده
ســطح را در نجف خدمت آقا ســید کاظم
حائری خوانــدم و بعد با توصیه ایشــان به
کالس آقای صدر رفتم .خود ایشان توسط
آقای اشــکوری با مرحوم صدر آشنا شده
بود .فقه و اصــول را خدمت شــهید صدر
گذراندم .البته ایشــان آوازه خوبی هم در
حوزه نجف داشــت .هرچند شــاید برخی
حرفهایی میزدند ،او مورد تایید مراجعی
همچون آیتاهلل العظمیخویی بود .بنده از
ســال  85قمری با حدود  20سال سن در
درس فقه و اصول ایشان شرکت کردم و از
موضوع« :أقل و أکثــر» مباحث آغاز کردم.
در آن زمان شــهید صدر فقه را صبح درس
میدادند و اصول را عصر.
■ ■آیا ارتباط شما محدود به شرکت
در همین دو درس بود؟
ما به غیر از شــرکت در درس شهید صدر،
شبهای پنجشنبه در منزل آقای اشکوری

با ایشان جلسه داشــتیم .مجلسی عمومی
برگزار و مباحثــی در آن مطرح میشــد
که شــاید برخی از آنان چاپ شــده باشد.
بهعنوان مثال بنده در آن جلســات سوالی
را مطرح کردم که در وضع امــروز و در این
مرحله وظیفه طالب چیست؟ که ایشان در
اینباره توضیحاتی دادند و هفتههای بعد نیز
با درخواست شرکتکنندگان این مباحث
ادامه داشت.
■ ■از پاسخهای شهید صدر مطلبی
در ذهنتان باقی مانده است؟
ایشان در آن جلسات به اهمیت حوزه علمیه
نجف میپرداخت و میفرمود« :غرب تالش
میکند با تمام امکانات ایــن حوزه علمیه
را قلع و قمع کند» .ایشــان از کشــور مصر
بهعنوان یکی از قلعههای جهان اســام نام
میبرد که مورد هجمه غربیها واقع شــده
بود .ایشان ســخن یکی از تحلیلگران غربی
را نقل میکرد که گفته بود :جهان اسالم دو
بال بنامهای االزهر شــریف و حوزه علمیه
نجف دارد که ما امروز بر االزهر مسلط شده
و رئیس این نهاد در دست ماست؛ اما هنوز
نتوانستهایم حوزه نجف را در دست بگیریم.
■ ■پس از انقالب اســامی ایران،
فشــارها در نجف بــر آقای صدر
بیشتر شد؟
بلــه .بعثیها اصرار داشــتند کــه آیتاهلل
محمدباقر صدر را متقاعد کنند که دست از
حمایت از انقالب اسالمی بردارد و به ایشان
میگفتند« :شما را چه به ایران؟ شما عراقی
هستید؛ مرجع عراق هستی و.»...
■ ■شما در دورانی که ایشان به شهادت
رسیدند ،در نجف بودید یا ایران؟
خیــر .بنده در ایــران بودم .بنده در ســال
 1351شمســی به ایران آمدم و ایشان در
سال  1359به شهادت رسید.
■ ■آن ســالهایی که امام خمینی
(ره) و شهید صدر در نجف بودند،
آیا با هم ارتباطی هم داشتند؟
بله .میان ایشــان و امام رابطــه خانوادگی
وجود داشــت و عیال آقای صدر با خانواده
امام راحل (ره) رفت و آمد داشتند.
■ ■غیر از رابط ه خانوادگی آیا رابطه
اجتماعی یا سیاسی با هم داشتند؟
یا شهید صدر در درس خود از امام

پس از اینکه امام
راحل (ره) درس
والیت فقیه را
آغاز کردند ،شهید
صدر این نظریه را
تایید کردند و به
شاگردانشان سفارش
کرد که در درس امام
شرکت کنند
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صحبت میکرد؟
در درس بهصورت خاص نــه .البته پس از
اینکه امام راحــل (ره) درس والیت فقیه را
آغاز کردند ،شهید صدر این نظریه را تایید
و به شاگردانشان سفارش کرد که در درس
امام شرکت کنند.
پس از پیروزی انقالب اســامی هم شهید
آیتاهلل صدر به ما بهعنوان شــاگردان خود
تبریک گفت و پیامی به شــاگردانش داد و
آن جمله معروف را به ما فرمود« :ذوبوا فی
اإلمام الخمینی کما ذاب هو فی اإلســام/
در امام خمینی ذوب شــوید ،همانطور که
خود او در اسالم ذوب شــده است» .گمان
نمیکنم کســی چنین تعبیری برای امام
داشته باشد .ایشــان بر تایید امام و انقالب
اسالمی ایران اصرار داشــت ،تا حدی که از
سوی بعثیها تهدید شــد و عدهای از سوی
صدام خدمت ایشان رسیده و گفتند« :اگر از
تایید انقالب اسالمی دست برنداری ،نیست
و نابودت میکنیم؛ اما اگر ســکوت کنی و
هیچ حرفی نزنی ،تمام امکانات دولتی را در
اختیارت قرار میدهیم به نحوی که مرجع
اعالی عراق باشی» .میگفتند« :الزم نیست
حتی بر ضدانقالب ایــران حرف بزنی؛ فقط
ساکت باش و حمایت نکن .همانطوری که
خیلیهای دیگر ســاکتند» .اما ایشان این
حمایت و تایید را وظیفه خود اعالم کرد که
و در این راه جان خود را داد.
■ ■ جایگاه شهید صدر در آن زمان
چطور بود؟ ایشــان چه نقشی در
آن دوره ایفا کرد که تا این اندازه از
اهمیت ایشان صحبت میشود؟
شــخصیت مرحوم آقــای صدر بــا فکر و
اندیشهاش جهانی شــد .هنگامی که اصل
دیــن ،مذهب ،حوزههــای علمیــه و ...در
ســده اخیر از ســوی رســانهها ،مجالت و
روزنامههای متعدد مورد تهاجم قرار گرفت
و نظریهپردازیهای بســیاری انجام شد تا
دین از بین برود ،شهید صدر در این موضوع
ورود کرد و کتابهایی همچون فلســفتنا،
اقتصادنا و ...را به رشــته تحریــر درآورد تا
در مقابل افکار ماتریالیســتی و عقایدی که
میخواست دین را از مردم جدا کند ،بایستد
که در آن زمان بسیار اثرگذار بود.
کتابهایــی که از این شــهید نــام بردم،
واقعا کارهای بزرگی بــود که پس از عرضه
آنان ،آنقدر اثرگذار بود که حتی از ســوی
تودهایها و مخالفــان جریانات دینی مورد
تهدید قرار گرفتند .در نهایت هم که وقتی
انقالب اسالمی آغاز شــد ،ایشان در همان
مسیر ایستاد و جان خود را نیز تقدیم کرد.
■ ■موسس جماعهالعلماء چه کسی
بود؟
همه چیز آن توسط شهید صدر بود و آقایان
هم میپذیرفتند .بهعنوان مثال مقاالت این
تشکل را ایشان مینوشت و مباحث فکری

را بهجامعه عرضــه میکرد .ولی به اســم
جماعهالعلما به دست مردم میرسید و اعضا
پای آن را امضا میکردند .حتی ظاهرا شهید
صدر ابتدا که فلسفتنا را نوشت نمیخواست
به اسم خود منتشر کند و پیشنهاد داده بود
که همان را هم به اسم جماعهالعلما منتشر
کنند،اما بعدا به دالیلی این اتفاق نیفتاد.
این جماعت در مناســبتهای گوناگون از
مردم دعوت عمومی میکردند و جلســات
عظیمی تشکیل میشد و جماعت مباحث
مــورد نظر خــود را مطرح میکــرد .البته
فقط یــک تجمع ســاده نبــود؛ جریاناتی
وجود داشت و مردم نیز میفهمیدند .حاال
ظاهرش خیلی مشــخص نبود که سیاسی
است ،ولی پشتپرده سیاســی بود و مردم
نیز استقبال میکردند و میدانستند که این
یک اتفاق سیاسی است که جریان اسالمی
در عراق را بهعنوان یک جریان قوی نشــان
میداد .در واقع یک مانور بود.
این مراســم کــه در کربال و نجــف برگزار
میشد ،بسیار شلوغ میشد و دانشجویان و
اساتید دانشگاه از بغداد و شهرهای دیگر در
آن حضور پیدا میکردند و واقعا در آن زمان
و در مبارزه با تفکرات ضددینی موثر بود.
■ ■این مباحثــی کــه فرمودید
همچون مرجعیت آیتاهلل حکیم،
جماعهالعلماء و ...از مسائل بیرونی
است .بهنظر شما در خود شخصیت
شــهید صدر چه چیزهایی وجود
داشــت که ایشــان را از دیگران
متمایــز میکرد و توانســت این
کتابها را بنویسد و آن تاثیرات را
در جهان اسالم داشته باشد؟
اینها دیگر یــک بصیرت و دیــد خدایی
است .برخی از انســانها زودتر از دیگران
پیشــقدم بعضی از مســائل میشوند که
شــاید در تمام رهبران دینــی این نکته
وجود دارد .همانند امــام راحل (ره) که در
سنین پایین توانست کتاب کشفاألسرار
را بنویســد .همیشــه رهبــران دینی که
اسمشــان در تاریــخ ثبت میشــود این

ایشان در کتاب اقتصادنا،
نظریه منطقهالفراغی
دارد که بنابر آن ،به فقیه
اختیاراتی داده میشود.
یعنی مسائل و مشکالتی
که وجود داشته و راهحلی
برای آن نیست ،به فقیه
تحویل داده میشود

خصوصیات ممتاز را داشتهاند.
البته پرهیــز از ذاتیات (منافع شــخصی)
یکی از ویژگیهای بسیار مهم شهید صدر
بود .اینها کار خدایی اســت .حضرت حق
همیشه در برههای از زمان افرادی را مسخر
میکند که از دین و حریم الهی دفاع کنند و
اگر این اشخاص نبودند ،معلوم نبود که چه
اتفاقاتی رخ میداد .دشــمنان  1400سال
است که با بدترین وســایل و شیوه در حال
مبارزه با شیعه هســتند و میخواهند آن را
نابود کنند .اما عدهای از اولیاء خدا از حریم
و افکار اســام دفاع میکنند و خود را سپر
بال قرار میدهند و جانفشانیهای بسیاری
انجام داده و میدهند تا اسالم حفظ شود.
البته ایشان به غیر از پرهیز از ذاتیات ،نبوغ
علمی هم داشــت .نبوغ به تنهایی کارساز
نیست .برخی عقل و نبوغ دارند ولی در راه
غیر خدایی مصرف میکنند ،اما ایشان آن را
در راه خدا خرج کرد.
■ ■بهنظر شــما امروز اگــر نظام
اســامی بخواهد از اندیشههای
شهید صدر استفاده کند ،کدام یک
از بخشهای اندیشههای این شهید
بیشتر برای نظام اسالمی ضروری
اســت و باید به آن توجه داشــته
باشد؟
یکی از معضــات امروز جامعه اســامی
مسئله رباســت که معضلی جهانی است و
ایشان برای آن نظریه داشتند.
همچنین مسائل پولی و مالی و مباحثی از
این دست از دیگر بخشهایی است که نظام
اسالمی میتواند از آن استفاده کند و به آن
توجه داشته باشد.
■ ■آثار شهید صدر چه کمکی میتواند
بکند؟ کــدام بخشهــای آن و کدام
اندیشههای شهید صدر میتواند در
حل این معضل کمک کند؟
ایشــان در کتــاب اقتصادنــا ،نظریــه
منطقهالفراغی دارد که بنابــر آن به فقیه
اختیاراتی داده میشود .این منطقهالفراغ
به این معناست که مسائل و مشکالتی که
وجود داشته و راهحلی برای آن نیست ،به
فقیه تحویل داده میشود تا آن را حل کند
و اگر ضرورتها اقتضا کرد ،کاری کند .این
خودش راهگشاســت که آیا فقیه میتواند
مثال حاللی را حرام کنــد .بهعنوان مثال
بگوید مردم به حج واجب نروند یا مباحث
و مثالهای دیگر .دست فقیه با این منطقه
فراغ باز اســت تا برخی از مشکالت را رفع
کند و این از مســائلی است که شهید صدر
به آن قائل بوده و دیگر فقها به این شکل به
آن قائل نیستند.
■ ■آن قسمتی از نظری ه فقهی شهید
صدر که مربوط به مبحث والیت فقیه
در منطقهالفراغ میشود ،بهنظر شما
امروز میتواند راهگشا باشد؟

ذرهبین
■■شـهید صـدر بـر تایید امـام و
انقلاب اسلامی ایـران اصـرار
داشت ،تا حدی که از سوی بعثیها
تهدید شد و عدهای از سوی صدام
خدمت ایشـان رسـیده و گفتند:
«اگـر از تاییـد انقلاب اسلامی
دست برنداری ،نیسـت و نابودت
میکنیم».
■■شهید صدر کتابهایی همچون
فلسـفتنا ،اقتصادنا و ...را به رشته
تحریر درآورد تـا در مقابل افکار
ماتریالیسـتی و عقایـدی کـه
میخواسـت دین را از مـردم جدا
کند ،بایستد که در آن زمان بسیار
اثرگذار بود.
■■پرهیـز از ذاتیـات (منافـع
شـخصی) یکـی از ویژگیهـای
بسیار مهم شهید صدر بود .اینها
کار خدایـی اسـت .حضـرت حق
همیشه در برههای از زمان افرادی
را مسخر میکند که از دین و حریم
الهی دفاع کنند و اگر این اشخاص
نبودند ،معلوم نبود که چه اتفاقاتی
رخ میداد.
■■یکی دیگر از مسائلی که تقریبا
تمـام شـاگردان شـهید صـدر
(رضواناهللعلیـه) بـر آن اتفـاق
نظر دارند ،فکر جامع ایشان بود و
وقتی مبحثی از فقه یا دروس دیگر
مطـرح میکـرد ،با یک شـمول و
جامعیت آن را طرح میکردند.
■■ایشـان مرجع اعلی نبودند ،اما
مرجعی بودند که در جهان اسالم
از ایشـان بهعنوان مرجعی بزرگ
استفاده میشد و اگر زنده میماند
حتمـا بـه آن باالتریـن درجـات
(دنیـوی و اجتماعی و سیاسـی)
میرسید .ولی ایشـان روی تمام
این مباحث پـا گذاشـت و گفت:
«ذوب در امام شوید».

بله ،این قســمت از نظریه شــهید صدر
بســیار راهگشاســت .معرفــی شــهید
صدر یعنــی معرفی علــم ،معرفی دین،
معرفی انقــاب و واقعا همــه چیز در آن
هست.
ایشان مرجع اعلی نبودند اما مرجعی بودند
کــه در جهان اســام از ایشــان بهعنوان
مرجعی بزرگ اســتفاده میشد و اگر زنده
میمانــد حتما بــه آن باالتریــن درجات
(دنیوی و اجتماعی و سیاســی) میرسید.
ولی ایشــان روی تمــام ایــن مباحث پا
گذاشــت و گفت« :ذوب در امام شــوید».
خود ایشان نیز فرمود« :من یک سرباز امام
هســتم و ایــن نظــام را دوســت دارم و
آرزومندم که خدمتگزار این نظام باشــم».
او جان و مرجعیت خود را در این راه تقدیم
کرد
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کتاب «االسالم یقود الحیاه /اسالم ،راهبر زندگی»
شامل شش رساله است که مباحثی در مورد امت
اسالمی پس از پیروزی انقالب و مسائل پیش روی آن
را بیان کرده است.

اسالم راهبر زندگی
نگاهی به کتاب تازه ترجمه شده از مجموعه آثار شهید صدر
سعید فالحی

پس از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی
در ایران ،شــهید محمدباقر صدر در اواخر
عمر شــریف خود با طرح سلسله مباحث
«االسالم یقود الحیاه /اسالم ،راهبر زندگی»
کوشــید تا به فراخور نیازهای فرهنگی و
فکری جامعه اســامی در سایه حاکمیت
اسالم ،پاســخی درخور به این نیازها ارائه
دهد .او در این مباحث که شــامل شــش
رساله است ،اجمالی از مسائل مهمی را که
امت اســامی پس از پیروزی انقالب و به
دست گرفتن حکومت با آنها روبهروست،
بیان کرده اســت .مباحثی چون دکترینی
درباره پیشنویس قانون اساسی جمهوری
اســامی ،طرحی از اقتصاد اسالمی ،نقش
انســان و امت در حیات سیاســی جامعه،
تبیین منابع قدرت سیاسی از دیدگاه اسالم
و بانک در جامعه اسالمی.
«دکترینی درباره پیشنویس قانون اساسی
جمهوری اســامی» ،بخش اول این کتاب
است که شهید صدر پیش از پیروزی انقالب
اسالمی ایران نگارش آن را آغاز کرده است
ی بر مبانی فقه شــیعه ،نظام
و در آن مبتن 
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سیاســیای را برای پیادهســازی در ایران
پس از پیروزی انقالب معرفی میکند .این
بخش بنا به گزارشهــای مختلف از جمله
منابعی بوده اســت که در تدویــن قانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران مورد توجه
و مطالعه مجلس خبرگان قانون اساســی
قرار گرفته است.
بخش دیگری از ایــن کتاب نیز «طرحی از
اقتصاد اسالمی» است که بالفاصله پس از
پیروزی انقالب و اندکی قبل از همهپرسی
نظام جمهوری اسالمی به نگارش درآمده
و هدف از آن تبیین رویکرد کالن اســام
به حوزه اقتصاد بوده اســت .شهید صدر در
ابتدای این بخش مینویسد« :وقتی با این
ملت بزرگ ،یعنی ملت بزرگ مسلمان ایران
که با جهاد ،خــون و قهرمانی بینظیرش،
تاریخ اسالم را از نو نگاشت و نمونهای گویا
و زنده از روزگار نخستین اسالم در تمامی
عرصههای شــجاعت و ایمان و حماسه ،به
جهان ارائه داد ،ســخن میگویم ،احساس
افتخاری بزرگ مرا فرا میگیرد.
همچنین وقتی کــه این ملــت را در برابر
برههای عظیم کــه نه تنهــا نقطه عطفی

در تاریــخ این ملت ،بلکه نقطــه عطفی در
حیات تمامی امت اسالمی بهشمار میرود،
مییابم ،احساساتم عمق بیشتری مییابد.
در این برهه ملــت مجاهد ایران بهپا خواهد
خاست تا به جمهوری اسالمی مطرح شده
از طرف رهبری این قیام یعنی امام خمینی،
رای مثبت دهد و با ایــن رای مثبت ،از نو بر
ایمانش به اسالم ،که قبال با دادن قربانیها
و انواع ایثار و جهاد اظهــار کرده بود ،تاکید
ورزد و با کلمــه «آری» کــه ملت مجاهد
ایران به جمهوری اســامی خواهد گفت،
مرحله جدیدی را در حیات مسلمانان آغاز
کند؛ مرحلهای که آنهــا را از تاریکیهای
جاهلیت به نور توحید و از بهرهکشی انسان

شهید صدر:
وقتی با ملت
بزرگ و مسلمان
ایران که با جهاد،
خون و قهرمانی
بینظیرش ،تاریخ
اسالم را از نو
نگاشت سخن
میگویم ،احساس
افتخاری بزرگ مرا
فرا میگیرد

از انسان به بندگی خالصانه خداوند متعال
رهبری کند که بنیاد حقیقی آزادی ،عدالت
و برابری را تشــکیل میدهد ...شــریعت
اســامی گزینهای میان دو گزینه نیست،
بلکه گزینهای است که انتخابی جز آن وجود
ندارد؛ زیرا این شریعت ،حکم و فرمان خدا
بر روی زمین و قانونی اســت که جایگزینی
کان
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مرد و زن مومنی را نرســد که چون خدا و
فرستادهاش به کاری فرمان دهند برای آنان
در کارشان اختیاری باشــد» .اما خواست
امام خمینی این بود که ملت مسلمان ایران
بار دیگر با آگاهی و قاطعیت ،اختیار ،اراده و
شایستگی خود را برای تحمل بار این امانت
بزرگ به اثبات برساند».
در چاپ پژوهشــگاه تخصصی شهید صدر،
دو کتاب دیگر از آثار شهید صدر نیز همراه
با «اســام راهبر زندگی» به چاپ رسیده
است.
«مکتب اسالم» بخش دوم این مجلد است.
شهید صدر در این اثر کوشیده است اندیشه
و مفاهیم اسالمی را که در دو کتاب «اقتصاد
ما» و «فلســفه مــا» بهشــکل تخصصی
مطرح شــده اســت در ســطحی عمومی
بازتاب دهــد .برخی از عناویــن این بخش
عبارتند از« :انســان معاصر و مشکل نظام
اجتماعی»« ،دیدگاه اسالم درباره آزادی و
تامین اجتماعی» و «از اقتصاد اسالمی چه
میدانید؟»
«رسالت ما» نیز بخش ســوم از این مجلد
است« .رســالت ما» شــامل مقاالتی است
که با همین نام بهعنوان ســرمقالههایی در
مجله «االضواء» به چاپ رســیده بود .این
مجله در دهه پنجم قرن بیستم میالدی از
سوی گروهی از علمای نجف اشرف منتشر
میشد .این ســرمقالهها به موضوعات زیر
میپردازند:
شرط اساسی نهضت امت اسالمی؛
رسالت ما و دعوتگران؛
رسالت ما ،شالوده احساس و عاطفه؛
رسالت ما و شاخصههای اساسی آن؛
رسالت ما ،مبنایی فکری.
این کتاب که ترجمه جلد پنجم از مجموعه
آثار شــهید صدر با عنوان «موسوع ه اإلمام
الشهید الســید محمد باقر الصدر» است به
همت پژوهشــگاه تخصصی شــهید صدر
(انتشــارات دارالصــدر) و توســط حجت
االســا م والمســلمین مهدی زندیــه ،به
فارســی ترجمه شــده و در  ۴۶۵صفحه به
چاپ رسیده است

