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انديشه هاي اجتماعي شهيد صدر

تنظيم کننده: زهرا صالحی *

به اهتمام انجمن علمي گروه جامعه شناسي، نشستي با عنوان »انديشه هاي اجتماعي شهيد 
صدر« و با حضور اساتيد ارجمند، حجت االسالم منذر حکيم و حجت االسالم دکتر حميد 

پارسانيا برگزار شد. 
حجت االسالم منذر حکيم، محوریت بحث خود را بر اساس کتابي قرار داد که پيرامون 
اندیشه هاي شهيد صدر به رشتة تحریر در آورده است. این کتاب با عنوان مشتمعنا في فکر 
و خطورات شهيد صدر است. این اثر، خالصة 10 الي 15 اثر شهيد صدر مي باشد، که تمام 

این آثار با هم مرتبط بوده و در مجموع، بيانگر تئوري  ایشان است.
کتاب مشتمعنا في فکر و خطورات شهيد صدر چند قسمت دارد:

1.  بحث نظریه پردازي و یک دوره تفسير موضوعي در زمينة نظریة اجتماعی؛
2.  مطرح نمودن سنت هاي اجتماعي؛

3.  مطرح نمودن ربط دو مورد قبلي با هم )یعني فلسفة تاریخ و سنت ها، چه ارتباطي 
با نظریة اجتماعي دارند(.

بازدهي و نتيجة این کار، نظر شهيد صدر بوده که معتقد است: هرگونه فهمي از اسالم و 
هر گونه فهمي براي نظام اجتماعي و فقاهتي اسالم، حتي نظام تربيتي اسالم و نظام اقتصادي 
و سياسي، مبتنی بر احاطة انسان بر آن نگاه اجتماعي و نظریة اجتماعي قرآن به انسان است. 

ایشان سعي کرده که این نگاه را از ال به الي آیات قرآن بيرون بکشد. 
به عقيدۀ منذر حکيم، کار شهيد صدر، کار بسيار پيچيده اي است و اینکه صرفًا جمع آوري 
و طبقه بندي آیات نبوده و یک چيزي فراتر از این بوده است و چنين کاري دو تخصص را 
مي طلبد؛ یکي، تخصص در علوم اجتماعي و دیگری، تخصص در علوم قرآني. شهيد صدر 

اینها را داشته که توانسته کار بسيار ماندگاري ارائه کند.
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شهيد صدر کتابي با عنوان خالفت االنسان و شهادُت االنبياء دارد که چکيدۀ  فکرش در 
همين جزوه است. وی بعد از انقالب با نوشتن کتابي به نام االسالم يقود االحيات توانست 
که  می باشد  االنبياء  شهادُت  و  االنسان   ُ خالفت  دیگرش،  کتاب  کند.  پشتيباني  را  انقالب 

پشتيبان نظام اقتصادي و قانون اساسي و دارای نظریة اجتماعي قرآن است.
ایشان کل نگاهي را که قرآن در زمينة اجتماعي به انسان دارد )پيش فرض هایي براي 
این نگاه در قرآن آمده که ُمنذر حکيم در کتابش به آن پرداخته است(، خالصه می کند به 
اینکه خداوند انسان را موجود اجتماعي آفریده که باید به خاطر طبيعتش با انسان های دیگر 
در ارتباط باشد و در طبيعت هم زندگي کند و انساني که با دو بُعد بشري و بُعد طبيعي و 
مادي در ارتباط خواهد بود، انساني که با چنين بافتي آفریده شده، طبيعت این دو ارتباط 
برایش فواید، مشکالت و آسيب هایي را در بر دارد. این آسيب ها باید از بين برود. از بين 
بردن این آسيب ها مبتنی  بر این است که یک نظامي متناسِب با این واقعيت ِتکویني انسان 
با همة مشکالتش - چه مشکالت طبيعي و چه مشکالتي که بعداً توليد مي شود-  طراحي 
بشود تا این مشکالت حل شود و کسي که طبيعِت این انسان و طبيعت این مشکالت و 
قوانين حاکم بر حرکت انسان و تعامل انسان با انسان و با طبيعت را درک نکند، هر گونه 
نظامي که طراحي کند، به بن بست می رسد و با مشکالت جدي رو به رو خواهد شد. شهيد 
صدر، مارکسيسم، ليبراليسم و تمام مکتب هاي بشري را مثال می زند که این واقعيت انسان را 
نادیده گرفته اند و همه به بن بست رسيده و شکست خورده اند. فقط این اسالم و قرآن کریم 
است که انسان را خوب معرفي کرده، هویت انسان را روشن کرده و قوانين تکویني حاکم 
بر تعامل ها را در نظر گرفته است. همچنين ایشان بحث گرایش انسان به توحيد یا به خدا 
را به عنوان خاستگاهي براي حرکت اجتماعي انسان در نظر گرفته و می گوید: درست است 
که خداوند عالم فرمود: »اني جاعٌل في االرض خليفة«، این خالفت یک امر فرض و اعتباري 
محض نيست؛ بلکه این ناشي از واقعيتی است که در درون انسان می باشد و آن انسان منهاي 
خدا است. بنابراین، همة مشکالتي که براي انسان به وجود مي آید، به خاطر این است که 
ما خدا را از وجود و زندگي انسان حذف می کنيم. رابطه انسان با انسان و رابطه انسان با 
طبيعت، یک رابطه ناقص و مشکل زا خواهد شد؛ اما چون انسان یک هویت الهي دارد، اگر 
هویت خودش را کشف کند و بفهمد، متناسب با این هویت حرکت مي کند. این هویت 
عبارت از این است که خدا ُمْستَْخلِف است. خدا اصل است و براي خودش جایگزین در 
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روي زمين قرار داده، که انسان است. وقتي که انسان احساس کرد که جایگزین و خليفة الل 
است، دیگر انسان نگاه استقاللي به خودش، طبيعت و زندگي نخواهد کرد. نگاه او، یک 
نگاه تحت اشراِف خدا خواهد بود که الزمه اش احساس مسئوليت انسان است؛ یعني همين 
که خدا به انسان کرامت داد و او را در قلة  عالم ماده و طبيعت قرار داد، احساس مي کند؛ که 
از طرف خدا کاري به او واگذار شده و احساس مسئوليت مي کند؛ در عين حال، احساس 
کرامت و شرافت و از همه مهم تر تعهد و مسئوليت را در خودش مي بيند و به طور طبيعي، 
این احساس ها در وی به وجود مي آید. وقتي انسان مسئول و متعهد شد، ناگزیر است که 
بر اساس خواستة خدا عمل نماید. اکنون دیگر این خواسته ها، امور اعتباري محض نيست، 
بلکه به نظام تکوین مستند است؛ یعنی این خواسته هاي خدا از انسان متناسب با نيازهاي 

طبيعي انسان، جهاِن ماده و زندگي زميني اش است.
بر این اساس، خالصة نظریة  اجتماعي قرآن براي انسان این است که انسان خليفة الل 
است؛ ولي این خالفت آسيب هایي دارد، زیرا انسان ها داراي عقل، غریزه و شهوت هستند، 
پس امکان فساد خيلي طبيعي و منطقي است. این انسان ممکن است که رها شود، چون 
بنابراین،  نيامد و کنترل نشد، ضمانت اجرایي نخواهد داشت؛  اگر این احساس به وجود 
مشکل آفرین مي شود و انسان به تنگناهاي جدید مي افتد. خداوند براي تضمين این حرکت، 
یک عالم شهادت و یک مقام شهادت و کسي که شاهد بر این خالفت باشد، قرار مي دهد. 
خودش شاهد اول است و یک شاهد زميني هم قرار می دهد تا کنترل کننده و هدایت گر باشد 
که این حرکت از هر گونه انحراف محفوظ بماند؛ بنابراین، مي فرماید: »خالفت االنسان«، که 
ِ آدم؛ بلکه همة  انسان ها خليفة الل هستند.  این خالفت برای همة انسان ها است، نه شخص 
البته این خالفت یک خالفِت عام است. بعد در درون این خالفت،  خالفت هاي دیگری 
هم ممکن است مطرح شود، مانند رتبه هایي از خالفت هایي که ما در اموال خاص خودمان 
داریم. در حقيقت، یک اعتبار جدیدي به انسان داده شده که انسان مالک قرار داده شده 
است؛ اما این مالکيت انسان براي این مال به نيابت و واگذاري از تمام بشریت است. این 
اموال جامعه، بخشي در اختيار جامعه و بخشی در اختيار فرد است. هر دو خالفت، تحت 
تأثير یک مقام شهادت هستند و آن، انسان هاي معصومي که از هر گونه خطا مصون هستند. 
اینها مي توانند تضمين گر حرکت صحيح انسان در خط خالفت باشند. گاهي این دو منصب 
ادغام مي شود و یک شخص متعهد هم خليفة الل و هم شاهد است، مانند حضرت آدم، انبياء 
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و ائمه -عليهم السالم-  که تحت پرتوی مقام شهادت، کار خالفت و در حقيقت، آن مقام 
اجرایي را که باید انجام دهند، انجام مي دهند و در نتيجه، به انحراف کشيده نمي شوند. اما 
در زمان امام ما، ممکن است که مقام شهادت از مقام خالفت جدا شود، برای مثال مي گویيم 
والیت فقيه کار شهادت را بر عهده مي گيرد و ممکن است شخصي رئيس جمهور باشد و 
کار اجرایي و خالفت را به عهده بگيرد. اینها مانعة الجمع نيستند؛ زیرا این اشخاص معصوم 
نيستند. اگر اینها یکي باشد، ممکن است آن آسيب به وجود بياید؛ بنابراین، از هم جدا شده 
 است. یک فقيه جامع الشرایط به دليل اینکه در کار اجرایي، نفع ندارد، مي تواند تا حدود 
چون بحث عصمت که مطرح نيست، ولي عدالت درصد باالیي از این نظارت  زیادي – 
مسير را تأمين مي کند- کار خالفت مردم را به صورت شورایي و یا انتخابی انجام دهد. پس 
اگر بخواهيم همة این نظریه را خالصه کنيم، نظریه خالفت انسان است. انسان خليفة الل با 
انساني که خود را خليفة الل نبيند، به دو گونه عمل خواهد کرد. انساني که احساس مي کند، 
خليفة الل است، انساني متعهد خواهد بود. انساني که خود را خليفة الل نبيند، پس انساني 
آزاد خواهد دید )آزادي که هيچ نظارتي بر او نيست( و در نتيجه، به استبداد منتهي خواهد 
شد؛ زیرا در تنظيم رابطة انسان با انسان، هيچ کس بر او نظارت و والیت ندارد. کسي را 
در این زمينه قبول نمي کند و چون در این طبيعت و روابطي که با انسان ها دارد، خودش 
دارای نفع است، حداکثر بهره برداري از این روابط را خواهد برد، بدون اینکه کسي بتواند 

او را کنترل کند.
در ادامه، آقای منذر حکيم در تقسيم بندي ای که ارائه مي کند، دو نوع انسان را متصور مي شود:
1. انساني که خدا بر روابطش حاکم است؛ یعنی جامعه سه عنصري )انسان، انسان، طبيعت(؛
2. انساني که خدا حاکم بر روابطش نيست؛ جامعه چهار عنصري )انسان، انسان، طبيعت، خدا(.

این خدا جزء جامعه نيست، ولي یک عنصر مقوم است و در حقيقت، ماهيت و هویت 
ِاین عناصِر سه گانه را متحول مي کند. این تحول، جنبه هویت بخشي به عناصر مي دهد و 
باعث یک تحول ریشه اي در کل این نظامي می شود که براي او طراحي شده است و فقط 
نظامي که متناسب با این هویت است، مي تواند موفق باشد. در نتيجه، هر نظام اقتصادي، 
سياسي و اجتماعي دیگر که هویت الهي انسان را نادیده بگيرد، با فطرت و هویت انسان 

بيگانه خواهد بود.




