
  

 فصلنامه علمی ـ تخصصی فرهنگ پژوهش

 علوم سیاسیویژه ، 8931، زمستان 04شماره 

 

 و وظایف حوزه، هاحوزهو  هاعرصهبررسی 

 و دولت در تربیت سیاسی از دیدگاه شهید صدر تیروحان

 

 80/81/31 تاریخ تأیید:  84/88/31  تاریخ دریافت:

 محمدهادی سمتی   -------------------------------------------- 

 چکیده

تربیت سیاسی، عنصری مهم در پویایی جامعه و عاملی مهم برای کنش گرری مبترت افرراد، ماریران و 

ها و ماریان تربیت تئوریزه کنندگانی است که باید از جایگاه خود برای عمل به وظیفه عمل کنند. عرصه

شده اسرت. سیسیاسی دو محور موردبحث در این مقاله هستند که از منظر شهید سید محمدباقر صدر برر

ی تربیت سیاسی چندان روشن نیست و بازتعریف نشده است بنابراین در این هاحوزهکه عرصه و ازآناایی

عنوان محورهررای مهررم و کلیرردی موردبررسرری بخررش دو عنصررر مرجعیررت صررالحه و ایارراد حررز  برره

حانیت را با رویکرد اند. در بخش مربوط به نهادهای متولی تربیت سیاسی، شهید صدر حوزه و روقرارگرفته

کنرد کره آمروزی هدفمنرد، مسرئود هردایت سیاسری جامعره تلقری مینگری و تکلیف گرایی و علم دنیا

هرای دینری اجررا مدیریت سیاسی جامعه را بر اسرا  آموزه خواهد،دارند برخلاف آنچه استعمار میوظیفه

سیاسری در میران جامعره انسرانی  و نشانه والای وحدت مظهر کنند. وی با تأکید بر این مطلب که دولت،

که این هرر دو  شماردیبرمی سیاسی و مشارکت سیاسی را از وظایف دولت ریپذجامعهبرای  تلاش است،

. روش این تحقیق بر اسا  دو علت از ماموعه شوندیماز وظایف دولت در امر تربیت سیاسی محسو  

حروزه  ژهیکار وی تربیت سیاسی و هارصهعاست که به ترتیب  -علت صوری و علت فاعلی  -علل اربعه 

جهت که تتلیر  اسرلام بایرد . حوزه و روحانیت ازآنکندیمو روحانیت و دولت را در تربیت سیاسی بررسی 

را در برگیررد و دولرت از جهتری کره اسرتحقاس سیاسری و  -ازجمله سیاسرت  -های زندگی همه عرصه

 ای دارند.ت سیاسی جامعه نقش ویژهدر تربی مدیریت عالی سیاسی اسلام را دارا است،

 دولت. حوزه و روحانیت، تربیت سیاسی، سید محمدباقر صدر، :های کلیدیواژه

                                                 
 دانشگاه باقرالعلومآموخته کارشناسی ارشد رشته اندیشه سیاسی در اسلامدانش ،. 
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 مقدمه

از دو مقولره  رایز دشواری و پیچیدگی خاص خودش را دارد؛ ،موضوع تربیت سیاسی

ی گونراگون هرایبررسرو  مرورد بحرثتربیت و سیاست ترکیب یافته و ایرن هرر دو نیرز 

 .شودیمو تعاریف مختلفی درباره واژه تربیت و سیاست یافت  اندقرارگرفته

اگرر  .تربیرت اجتمراعی انسران اسرت یهاسراحت نیترمهمسیاسی یکی از  تربیت»

و  مرثرر در پررورش یهاوهیشر، رفع موانع و استفاده از عوامل و هانهیزم تربیت را ایااد»

گوناگون  تعادد و هماهنگی میان استعدادهایاستعدادهای فطری متربی و ایااد  شکوفایی

بره شرکل  آزاد و فعاد با ارادهتدریای و مستمر  روندیکاو بدانیم تا از این راه، متربی در 

یعنری  و سیاسرت را بره موضروع آن« کماد مطلق )خردا  رهنمرون شرود سویبهدرونی 

 اسرازیسیاسری یعنری پررورش و شکوف تعریف نماییم، باید گفرت کره تربیرت« قدرت»

 ترا از و ویژگی عمومی او، یعنی قدرت استاستعدادهایی که مربوط به بعد سیاسی انسان 

سیاسری در درون شرتکه  هراینظاماین راه، متربی ضمن فهم روابط قردرت و پیچیردگی 

، عوامرل و موانرع بسریار هانرهیزم ؛قدرت شئون .قدرت، آگاهانه و فعاد، عمل نماید وسیع

خرود و شرکوفا  جانترههمهکه انسان امروزی ناگزیر برای تربیرت  کندیمایااد  سهمگینی

فرردی و  یهاجنترهبسریار دقیرق در  ریزیبرنامهنیازمند تدبیر و  فطریات خویش، ساختن

 راه تربیرت، فصرلنامه ا،و راهکاره هابیآسبیت سیاسی: چیستی، )تر «.خواهد بود اجتماعی

  6 ص ،18 تابستان پنام، شماره دوم، ساد

که تربیت سیاسی قردمتی  له تربیت سیاسی در حالی استسخن گفتن از مسئسختی 

به درازای زمانه ارسطو و افلاطون دارد اما همچنان نیازمند بررسی و تحقیق متسوط اسرت 

 هایعرصهبه بررسی  هما در این مقال دقیق آشکار و تتیین شود. طوربهتا تمام زوایای آن 
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آن در جامعره اسرلامی همرت  سرازینهادینهمتولیران  ویژه کارتربیت سیاسی و همچنین 

 .ایمگمارده

 های تربیت سیاسی از دیدگاه شهید صدرها و حوزه: عرصهالف

ما با طرح علت صوری بره دنتراد پاسرخی بره ایرن پرسرش هسرتیم کره عرصره و 

 ی بروز و ظهور تربیت سیاسی از منظر شهید صدر چیست؟هاحوزه

 مرجعیت صالحه -1

بحث خلافت انسان و گواهی پیامتران چند نکته را مرورد تأکیرد قررار  شهید صدر در

 را مرور کنیم: هاآنی تربیت سیاسی هاعرصهکه باید قتل از ورود به  دهدیم

در امترداد  هاانسراننداشته و جرن   السلامعلیهبه شخص آدم  ، اختصاصخلافت. 8

 .شودیمتاریخ را شامل 

ی تا زمانی که خلافرت تحقرق نیابرد عنی؛ است ومتحک شالوده و زیربنای خلافت،. 1

مردم  حکومت خلافت انسان در زمین، اهینت اجرا نخواهد بود. به عتارتی؛حکومت نیز قابل

 بر مردم و مشروعیت آن است.

 است: یی زیرهایژگیودارای خلافت انسان . 9

بررای انتسا  جماعت بشری به محوری واحد و ایمان به حاکم و مالکی واحرد  9-8

 الل َنهِ مِننَ أَحْسَنُ مَنْ وَ الل َهِ صِبْغَةَ»  858 ص ،8930صدر، (هستی که خداوند متعاد باشد.

 ؛ این است نگرارگری الهری و کیسرت 891 هیآ  ؛8بقره ))سوره  «.عَبِدُون لَهُ نحَنُ وَ صِبْغَةً

 از خدا؟ و ما او را پرستندگانیم. تر نگارخوش
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مناستات اجتماعی بر اسا  بندگی خالصانه نستت بره خداونرد و آزادی  برپایی 1-9

، 8930صدر،) و نادانی و طاغوت هستند. کشیبهرهیی که مظهر انواع هانامانسان از بندگی 

 ؛ شرما 04 هیرآ  ؛81) وسرفسوره ی) «سَم َیتُمُوهَا أَسْمَاءً إِل َا دُونِهِ مِن تَعْبُدُونَ مَا»  858ص 

 .دیپرستینمیی چند را هاامناو جز  جایبه

مطرابق مگانی در تمرام مناسرتات اجتمراعی عینیت بخشیدن به روح برادری ه 9-9

دیگری تنها بر اسا  عمل ی یک فرد نستت به برتر معیارهای کرامت در پیشگاه خداوند،

انِ ل َیسَ أَن وَ»  851و  858، ص 8930صدر،) یا علم و یا جهاد. تقوا ای صالح است  لِلْانسنَ

  93 هیآ  ؛59نام ))سوره  «سَعَی مَا إِل َا

 مسرئولیت آور بروده، امانرت شینی به معنای سپردن امانرت اسرت،خلافت و جان 9-0

ْ کاَنَ الْعَهْدَ إِن َ»  851، ص 8930صدر،) .کندیموظیفه را بر انسان مقرر  احسا   «ولائمَسنْ

 سش خواهد شد.پر ،که پیمان رایز  ؛90 هیآ  ؛88اسراء ))سوره 

کره  ردیگیمشهادت و گواهی قرار  خط از سویی دیگر در کنار خط خلافت انسان،. 8

به سرمت اهرداف  سوی باطل و هدایتبهحفظ انسانِ خلیفه شده از انحراف  اش،ویژه کار

 خلافت است. یافتهتکامل

شهید صدر معتقد است که خط شهادت و گواهی به ترتیب در افراد زیر نمود پیردا . 1

 :کندیم

 .الف  پیامتران

 ربانی پیامتر در خط گواهی هستند. که امتداد    امامان 

و نقش و امام در امر گواهی و شهادت است خط پیامتر  یافتهرهکه امتداد  ج  مرجعیت

 :شودیمیدار مشترک این سه صنف در موارد زیر پد
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  868و  864، ص 8930صردر،) فراگیری رسالت آسمانی و حفظ و حراست آن. 8-ج

سرتب  بره  ؛00 هیرآ  ؛5مائرده )سوره ) «شهُدَاء عَلَیهِ کانُواْ وَ الل َهِ کتَابِ مِن اسْتُحْفِظُواْ بِمَا»

 از کتا  خدا به آنان سپرده شد و بر آن گواه بودند. آنچه

ش خرود در خلافرت و قرر فعالیت انسران در جهرت ایفرای نمراقتت و اشراف ب 1-ج

. شرودیمربه او به میزانی که به رسالت آسمانی و احکام و مفاهیم آن مربروط  دهیجهت

  868، ص 8930)صدر،

دخالت در جهت جلوگیری از انحراف و اتخاذ هرگونه تدبیر ممکن برای سلامت  9-ج

  868، ص 8930مسیر خلافت. )صدر،

دقیرق رصرد و  طوربهشهید و گواه که باید عملکرد خلیفه را  هایکار ویژهبا توجه به 

شررهید و گررواه وظیفرره دارد تررا خررط خلافررت را در مسرریر  عنوانبرره مرجررع نظررارت کنررد،

نگاه دارد و سعی کند تا انسانِ خلیفه به بالاترین درجه کماد در تربیت برسد  یافتگیتربیت

 .شودیممی از آن محسو  که تربیت در ساحت سیاست نیز بخش مه

 ی اجتماعی در ساحت سیاست؛هاگروهد  لزوم تربیت 

میران  رابطه ،ردیگیمقرار  موردبحثسیاسی  شناسیجامعهموضوعاتی که در  ازجمله

سیاسی  شناسیجامعهحسین بشیریه در کتا   ی اجتماعی است.هاگروهدولت و طتقات یا 

سیاسری بررسری روابرط متقابرل میران  ناسیشجامعهبا بیان این مطلب که موضوع اصلی 

 :سدینویمقدرت دولتی و نیروهای اجتماعی است 

 ههاح ومیعنصر جامعهه سااسها تسهی نها ن  نیترمهمگرچه سلطه و زور »

ناازمند جلب حمایی و رضایی مردم ناز هستند تا قدرت خهوی  رت مرهرو  

دنایه  و توهو  ا تطاعی و تابعای مردم تز ح ومی مبتنا بهر وقت جلوه دهند.

 .«شودامقدرت و تجبار دونتا با سهونی بارتری پذیرفته  ،کلا و تخلاقا باشد

 (2 ص ،6931 )براریه،
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که از سروی حاکمیرت  ردیگیمدر صورتی شکل  هاحکومتاطاعت و تتعیت مردم از 

ساختن نیروهای اجتماعی تدوین شود که ما نرام آن را تربیرت  بردارفرمانی برای ابرنامه

 .میگذاریمسیاسی 

اسرت  السرلامعلیهم بیتاهلتاریخ امامان  گانهسهتربیت نیروهای شایسته از مراحل 

 که شهید صدر آن را تقریر کرده است.

و تشرکیل  انردکردهسه مرحله تاریخی را طی  بیتاهلایشان معتقد است که امامان 

شرروع  السلامعلیهی شایسته در مرحله دوم اتفاس افتاده که تقریتاً از زمان امام باقر هاگروه

و قترود کرردن  هراآنو پذیرش رهتری  بیتاهلبه  مانیا خصوصیت این گروه، .شودیم

 از اسلام توسط ائمه صلوات الله علیهم اجمعین است. شدهارائهمفهوم 

از میان ماموع امت که در کمترین  السلامعلیهمن اماما کهمأموریت جدید این بود »

 گزیدندبرمیی اماموعهاز میان امت  دیبا ی شایسته بسازند.گروه حد مصون گشته بودند،

و در بیشرترین حرد ممکرن آگراه  سراختندیمرو آنان را در بیشترین حد ممکرن مصرون 

و راهتر و پشتیتانی باشند برای آن ماموعه اسلامی که در  شگامیپ تا این گروه، نمودندیم

  808و  804 ، ص8930 )صدر، .«کمترین حد مصون گشته بودند

و ما در ادامره  شودیمنمودار  ،با بیان این مقدمه ضرورت طرح مسئله مرجعیت صالح

 خاستگاهِ تربیت سیاسی خواهیم پرداخت. عنوانبهبه بررسی این مسئله 

صدر معتقد است که مرجعیت صالح اهردافی حقیقری و  محمدباقرسید  للهاآیتشهید 

 :شودیمکه در پنج محور خلاصه  کندیمروشن را برای خدمت به اسلام انتخا  

 شر احکام اسلام در میان مسلمانان. ن8
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 ازجملره -مفراهیم آگاهانره اسرلامی را ایااد یک جتهه فکری گسترده که همره . 1

 کارگیریبه علاوهبهدارا باشد  -ی کامل استنظام اسلام، کندیمتأکید مفاهیم بنیادینی که 

 ی ممکن برای تبتیت این مفاهیم.هاروش

ی اسرلامی...و گسرترش دامنره فقره هراتیفعالرفع نیازهای فکری اسلامی بررای . 9

 .بر گیردی زندگی بشر را در هابخشکه بتواند همه  ایگونهبهاسلامی 

ی اسلامی و نظارت بر مفاهیمی که فعالان اسرلامی هاتیفعال سرپرستی و مدیریت. 0

و تأیید و پشتیتانی مفاهیم صرحیح و تصرحیح  کنندیمدر نقاط مختلف جهان اسلام ارائه 

 مفاهیم غلط.

مرتتره  نیترنییپرااز مرجرع ترا -ایااد و اعطای جایگاه رهتری امت برای کلیه علما

گرفتن تأمین منافع امت و اهتمام و عنایت به مسائل مردم و حمایرت از  عهده بربا  -علما

  540و  549 ص ،8930 ی،مثذن) فعالان اسلامی.

 ،کندیممرجعیت تشکیلاتی یاد  عنوانبهدر طرح مرجعیت صالح که شهید صدر از آن 

 و محرور و هردف اصرلی ردیرگیمو ارتقاء تمامی نیروهای اجتماعی مورد لحاظ قرار  رشد

 شرهید صردر بره ایاراد دسرتگاه مرجعیرت معتقرد اسرت. تربیت نیروهای اجتماعی است.

 درونی و بخش بیرونی. بخش ی که دو بخش دارد؛دستگاه

ی با اهداف روشن و از پیش افراد ،شودیمبه بخش درون دستگاهی مربوط  آنچهدر 

نیروهرای اداری  اصرطلاحبهو  شوندیمدر گرد مرجع جمع  نگرکلیو با منطقی  شدهتعیین

ی هاتیفعالدر بخش بیرون دستگاهی نیز سرپرستی  .دهندیمدستگاه مرجعیت را تشکیل 

است. بررای پیشرترد دسرتگاه مرجعیرت در دو بخرش بیرونری و درونری  موردنظراسلامی 

نهاد مرجعیرت  ارتقاءیافتگیباعث  درنهایتکه التته  شودیمایااد  ایگانهششی هاتهیکم

 نیز خواهد شد.
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نیروهرای شایسرته در  باتربیرتایااد و رونق مرجعیت تشکیلاتی مساوی خواهد بود 

 خواهد بود. هاآن ازجملهی هدف نیز هاگروهیاسی سی گوناگون که تربیت هاساحت

ایرن  درآوردن مرجعیت تشکیلاتیبرای آغاز به اجرا راه طتیعی »صدر به اعتقاد شهید 

و  هاتررهیکمد را از طریررق تشررکیل اهررداف و وظررایف خررو ،اسررت کرره مرجعیررت صررالح

ی فردی و اجتماعی مرجعیت هاییتوانای متعددی که نیازهای کار تشکیلاتی و هاماموعه

را برا یکردیگر  هاماموعرهو  هاترهیکمآن  مروربرهی کند و ریگیپ ،کندیماقتضا  تدریجبه

فراگیرر  یرک سرازمان کامرل و درنهایترا گسترش بدهد که  هاآن قدرآنمرتتط سازد و 

  540و  549 ص ،8930 ی،مثذن) .«تگاه مرجعیت از آن به وجود بیایددس

در گفتار و نوشتارهای شرهید صردر وجرود  صراحتبههرچند موضوع تربیت سیاسی 

فهمیرد کره وی بره مسرئله  تروانیماست  ماندهبرجایاز ایشان  آنچه لایلابهندارد اما از 

است و پرورش نیروهای اجتماعی را برای اناام  ستهینگریمتربیت سیاسی با دیده عمیق 

 ی سیاسی در نظر داشته است.هاتیفعال

از انقلرا   الگوپرذیرینعمانی که مدتی ملازم شهید صدر بوده است درباره  محمدرضا

 :دیگویماسلامی ایران و لزوم جریان سازی اسلامی در عراس 

ی اسلامی نتاید صرفاً هاتیالفعقاطعانه بگویم که شهید صدر عقیده داشت  توانمیم»

شریوه  دوراندیشریباید با دقرت و  بلکه به تحرک مردمی و شور و احساسات متکی باشد،

همرین دلیرل شرهید  بره کند. ریزیبرنامهفعالیت خود را با توجه به شرایط و اوضاع عراس 

ضروع در مو ازاینپیش .ی دیگری را طراحی کرده بودهابرنامه ،صدر برای فعالیت سیاسی

  993 ص ،8933 نعمانی،).«امپرداخته هاآن}استراتژی سیاسی{ شهید صدر به 
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و معتقرد اسرت کره اقتضراء  دانردیمصدر مرجعیت را در امتداد نتوت و امامت  دیشه

مداوم ناظر و مراقب امت باشرد ترا اگرر اصرود کلری  طوربهمسئولیت مرجع این است که 

 را به مسیر اصلی برگرداند. آن دچار انحراف شد، ،خلافت انسان

در شرایط  تواندیمو  شودیمخود بخشی از امت محسو   مرجع از منظر شهید صدر،

 ازنظررحرکرت امرت  اندازچشرمسیاسی مختلف دیدگاه خودش را اعماد کند و در ترسیم 

ی یک هاشاخصهبر این اسا  علامه شهید به دنتاد آن است تا  سیاسی نقش داشته باشد.

ی مستضعفان در جهت پیرروزی رهتر هدف این جنتش،»و اسی را طراحی کند جنتش سی

و بایرد ترسریم  توانردیمر  و دسرتگاه مرجعیرت 189، ص 8935،)حمردانی«نهایی اسرت

 را بر عهده بگیرد. هاشاخصه

 :سدینویمصدر  محمدباقرطالب حمدانی در کتا  نظریه سیاسی شهید سید 

ه قادرنهد یهک طبقه تجتماعا هستند کهیک  مستضعفان تز دیدگاه شهاد ودر،»

. «ا نظام حاکم بر تمروز جهان تسهلام رت تیااهر دهنهدعنی نظام تجتماعا فرعونا

 (279 ص ،6931،حمدتنا)

سیاسی امت به نتیاه  یافتگیتربیتالتته ایااد جنتش و نهضت سیاسی که از رهگذر 

 برجسته است. هاآنیی دارد که نقش مرجع در تدوین هاستهیبانیاز به چهارچو  و  رسدیم

که اهرداف و  کندیمی یاد استهیشاشهید صدر از این چهارچو  با عنوان مکتب و متنای 

 .کندیمآن را ترسیم  گیریجهتی عالی و الگوها مقاصد امت،

 :سدینویمدر کتا  رسالتنا  شهید صدر

متنرا  اولاً و متنای شایسته این است که؛التته منظور ما از برخورداری امت از مکتب »

امت آن مکتب و معنا را فهم کند و رالباً امرت بره  اًیران و مکتتی صحیح وجود داشته باشد.

  و اگر امت این عناصر 094و  013 ص ،8930، صدر«)آن مکتب و متنا ایمان داشته باشد.

 به اعتقراد شرهید صردر، نهضت حقیقی را ایااد کند که تواندیمرا فراهم ساخت  گانهسه
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اصلی امت در فقدان فهم و درک مترانی مکترب اسرت و اسرتعمار از ایرن قضریه  مشکل

 کرده است. برداریبهره

 حزب جادیا .2

ی بررای تربیرت انرهیزم عنوانبره تروانیمری است که اعرصهتشکیل حز  دومین 

حز  گردهمرایی پایردار گروهری از »که  شودیمدر تعریف حز  گفته  سیاسی بیان کرد.

و برا پشرتیتانی مرردم بررای بره  اندمنظممردم است که دارای عقاید مشترک و تشکیلات 

  905 ص ،8985، عالم). «کنندیمی قانونی متارزه هاراهدست آوردن قدرت سیاسی از 

ستون فقرات »با عنوان  هاآناست که از  پررنگ قدرآننقش حز  و احزا  سیاسی 

و  لیتسره کرردن، متحرد کار ویژه احزا  سیاسی، نیترمهم» و  شودیمیاد  «کراسیدمو

  901 ص ،8985، )عالم «نمودن روند زندگی سیاسی است بارتات

آشکار  خوبیبهصدر نیز  محمدباقراهمیت تشکیل حز  در منظومه فکری شهید سید 

را برا یکردیگر همسرو ی مختلرف هاتیفعالی که اوهیشکه بهترین »بود وی معتقد  است.

سیاسری  دهیسرازمانافرراد متعهرد از طریرق  جیبسر ،دهدیمل ککرده و نیرویی مثرر ش

 .«اسرت ترشررفتهیپ ی موجرود،هاوهیشنستت به سایر  دهیسازماناین  رایز )حز   است؛

  110، ص 8935،)حمدانی

ی نظام هاهژیوکار  تواندیمنوع معتقد است که  باهمرابطه انسان  نوعیبهشهید صدر 

 دهردیماجتماعی را به سامان برساند. وی در کتا  اسلام راهتر زندگی این مسئله را شرح 

امکان ندارد هدف سازندگی که تحود امت و فراخوانی همه نیروهای آن علیه » دیگویمو 

جرذ   راسرتیبهچارچوبی انتخا  شود که امت  کهآنیابد مگر  تحقق باشد، ماندگیعقب

، )صردر «ی استوار شود که امت برا آن همراهری کنرداهیپاعالیت سازندگی بر آن شود و ف

  180 ص ،8930
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بود کره احرزا  بایرد  معتقد شهید صدر ضمن مشروع و مفید دانستن تشکیل حز ،

نعمانی در کتا  شررح صردر برر ایرن نکتره  محمدرضامرجعیت صالح باشند.  زیرماموعه

حرز  یرا »لحاظ این مطلب که  با که شهید صدر با حز  مخالفتی نداشت، کندیمتأکید 

نهادی تحت سرپرستی مرجعیت  عنوانبه بلکه رهترانه مستقل، نهادیک عنوانبهاحزا  نه 

  185 ، ص8933 )نعمانی، .«شکل بگیرند و نقش بازوهای او را ایفا کنند

رورت تشرکیل حرز  و صدر شاکله اصرلی ضر محمدباقرشهید سید  رسدیمبه نظر 

 بیتاهلهدایت و رهتری آن توسط مرجعیت را با استفاده از مراحل تاریخی زندگی امامان 

ایشان در تشرریح مرحلره دوم از مراحرل  .کندیمارتات  ،که مورد استخراج قرار داده است

نرام  )ع پیشترد دو خط موازی توسرط حضررات معصرومین از ؛السلامعلیهمزندگی امامان 

عقیردتی و خرط پشرتیتانی از  سرازیآگاهکه عتارت است از خط اندیشه پرروری و  دبریم

 .هاآنی مخالف و راهنمایی هاانیجر

در بیان خط دوم قائل است کره بعرد از شرهادت حضررت امرام حسرین  شهید صدر

بایسته بود تا چنین » بنابراینامکان راهتری مستقیم امت وجود نداشت و  عملاً ،السلامعلیه

راهنمرایی و  السرلامعلیهم بیرتاهلیی به دیگر مسلمانان داده شود و امامران هاتیصلاح

  689 ، ص8930 صدر،). «نظارت و حمایت را بر عهده بگیرند

 8988صدر بعد از تأسی  حرز  الردعوه در سراد  دیشه کهآنشاهد ما بر این ادعا 

ز  شد ولی طی نامره مفصرلی قمری و تقریتاً بعد از حدود پنج ساد ماتور به خروج از ح

نوشرت ی حرز  چنرین هراتیفعالکه برای حز  الدعوه نوشت ضمن تأکید بر لزوم ادامه 

 طروراینحکیم از من خواسته که در تشکیلات حز  حضور نداشته باشرم و مرن  اللهآیت»

از تشکیلات حز  خارج  اکنونهم بنابراین ؛الزامی ایشان است نظر که این، شومیممتوجه 

 .«کرنمیمر...و بدانید که من همچنان از شما در فعالیت اسلامی متارکتان حمایت شومیم

  169 ص ،8933 )نعمانی،
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صدر دو کُنش دیگر نیز در ایرن مرورد برروز  محمدباقرعلامه سید  کهآناز این بالاتر 

یکی صدور فتوای تحریم عضویت حوزویان در احزا  سیاسی اسلامی است که  داده است.

ند نفر از علما اتفراس و زندان و اعدام برای چ هایریدستگمیلادی و پ  از  8380 در ساد

 163 ، ص8933 نعمانی،) که تمامیت حوزه و مرجعیت از بین برود. رفتیمبیم آن  افتاد و

ی حرمت فتوا ساختن حز  بعث، اعتتاربیو ر، برای سلب مشروعیت از سوی دیگ  184و 

تروان  ،کرد و معتقد بود که چنانچه کسی با خروج از حرز پیوستن به این حز  را صادر 

واجب است از حز  خارج شود و اگر کسانی هستند کره برایشران  ،را دارد اشیزندگاداره 

مقدور نیست تا با حز  قطع همکاری کنند باید برای نابودی حز  از درون تلاش کننرد و 

  114و  183 ص ،8933 نعمانی،) واجب شرعی است. یکاین

شهید صدر تشکیل حز  را مطابق با روش دعوت پیامتر اکررم  کهآنضمن  بنابراین

 .دانردینمرو روش آن حضرت را با شیوه سرازماندهی و تشرکیلات بیگانره  کندیمقلمداد 

باید پیگیری امور بره  کندیم  اما در مواقعی که شرایط اقتضا 813 ص ،8988 جمشیدی،)

ا نیروهرای میرانی کره از تخصرص و تاربره نسرتی کادر یر»اعضای حز  یا به عتارتی 

شود و مرجعیت نقش نظارت و راهنمایی  واگذار  168 ص ،8933 )نعمانی، «برخوردار است

 را بر عهده بگیرد.

 تربیت سیاسی از دیدگاه شهید صدر و دولت در تیروحان وظایف حوزه، :ب

 حوزه و روحانیت کار ویژه -1
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علت فراعلی تربیرت سیاسری یعنری نقرش و جایگراه حروزه و به بررسی شهید صدر 

روحانیت و دولت به این پرسش پاسخ می دهد که نقش حوزه، و  پرداختهروحانیت و دولت 

 چیست؟ ر تربیت سیاسید

علامه شهید صدر در بیانیه هفتم جماعة العلماء با رویکرد ابلرا  مفراهیم اسرلامی بره 

و از تغییرر  گویردمیف ساختن این مفراهیم سرخن مسلمانان از تلاش استعمار برای منحر

 .کندمیفعالیت استعمار یاد  ترینخطرناک عنوانبهنگرش نستت به سیاست توسط استعمار 

مکر و  گرتداعیزشت و ناپسند که  ایچهرهوی معتقد است که هدف استعمار این بود که 

ندیشره جردایی سیاسرت از حیله و درو  است از سیاست به نمایش بگذارد و به دنتاد آن ا

سیاست را دورترین مفهوم از که مسلمانان  گونهآن ،اسلام در افکار امت اسلامی پدیدار شد

امت و رهترانشران را از مترارزه سیاسری برر ضرد  درنهایتو  کردندمیحقیقی تلقی  اسلام

 .ساختمیاستعمار و مقابله با استتداد سیاسی منصرف 

 سیاسرت که برخلاف القائرات اسرتعمار، کندمیاضافه  صدر این را هم محمدباقرسید 

معنایی پیراسته از آلودگی دارد و به معنای سرپرستی شئون امت و مدیریت روابط داخلی و 

 است. هاآنخارجی 

هر مسلمان کاملی باید از فهم سیاسی صحیح به معنای اسلامی آن برخوردار باشد و »

 ،اشاسلامیهر مسلمان بنا به ماهیت  کهاین چه کند؛این فهم خود را بر متنای اسلامی بنا 

مسئله امت و شئون آن را مسئله اود در زندگی خرود قررار دهرد و برا تمرام تروان و  باید

  961 تا 904 ص ،8939مثذنی،). «امکانات خود در آن نقش ایفا کند

که  ددهمیعلیه سه رویکرد نستت به دنیا را برای طلا  شرح  اللهرضوانشهید صدر 

 از: اندعتارت

 جویی؛مصلحتو  دنیاگراییالف  رویکرد 
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 گرایی؛معنویت   رویکرد دنیا گریزی و 

 ؛ج  رویکرد دنیا نگری و تکلیف گرایی

رویکرد سوم معطوف به اهداف دین و مسئولیت در برابر آن اهداف است و کسانی که 

 ،8931،مرثذنی) ا انارام بدهنرد.کار انتیا و اوصیا ر توانندمی گیرندمیدر این رویکرد جای 

  11تا  83 ص

کره  کنردمیدر سه بخش تعریف  ، نگاه به علم رادیگری بندیتقسیمعلامه صدر در 

 از: اندعتارت

 ؛محض گراییعلمالف  

 ؛   رویکرد سلتی به علم

 ؛هدفمند گراییعلمج  

کره هردایت و  کنردمیبرای ایفای مسئولیت در برابر امرت معرفری  ایوسیلهعلم را 

 .افتدمیروشنگری در پرتو آن اتفاس 

که نقش حوزه و روحانیرت را در تربیرت  کندمیرا ترسیم  رودرروشهید صدر دو نگاه 

 .سازدمیسیاسی جامعه برجسته 

مشرکلات  گشرایگرهاسرلام و  سرخنگوی یک نگاه این است که حوزه از دید امرت،

باشد بلکه از همان هنگرام کره موضروع  اسا بینیست که  ایمسئلهزندگی است و این 

حوزه و روحانیت برای دفاع  مسئولیت ارواحنا فداه مطرح شد، عصرولینیابت عامه حضرت 

 از اسلام نیز برجسته شد.

کره چرون  آیردمی، زاویره دیگرری در مقرابلش پدیرد شرودمیوقتی این نگاه ایااد 

هدایت امت نیز بر دوش او قرار  رهتری و ناچاربهمسئولیت و نیابت متوجه حوزه است پ  
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یکسان در نظر بگیرد و علاوه  طوربهو باید در مواجهه با امت نقش فرد و جامعه را  گیردمی

 نیز توجه کند. دهندمیبر افراد به نیروهای اجتماعی که قوای سیاسی را شکل 

شرهید  هرایتلاشاهمیت تربیت سیاسی امت و رسالت حوزه و روحانیرت را بایرد در 

 صدر و همکاری با جماعة العلماء ناف در انتشار مقالات تتیینی جستاو کرد.

 شدنمیهرچند ایشان به لحاظ سِن کمی که داشت عضو رسمی این تشکل محسو  

 .شدمیدر جماعة العلماء محسو   اررگذاراما شخصیتی 

و هردف اصرلی تأسری   کار ویرژه ؛گویدمیحکیم  محمدباقرکه شهید سید  طورآن

یک قدرت فکرری و سیاسری  عنوانبهمیلادی، معرفی اسلام  8351عة العلماء در ساد جما

و  کردمیایستادگی  گراقوماصیل بوده است که باید در مقابل جریان مارکسیسم و جریان 

  818 ص ،8933،نعمانی) .دادمیمردم را از ورود در ورطه افکار انحرافی ناات 

در  تروانمیمرت نسرتت بره مسرئله سیاسرت را اهتمام شهید صدر به تغییرر نگراه ا

خط سریر  خوبیبهبیانیه هفتم مشاهده کرد که  ویژهبههفتگانه جماعة العلماء و  هایبیانیه

 .کندمیتربیت سیاسی را ترسیم 

 :نویسدمیحکیم همچنین درباره جماعة العلماء و نقش شهید صدر  محمدباقرسید 

طرح عملا شهاد ودر برتی جماعة تنعلماء تین بهود کهه سهازمانا تز علمهای »

آگاه تر ا  شود که آمادگا دتشته باشند هرچند بهه ماهزتن تنهدر در تقهدتمات 

 تهمای دترد که تقدتمات تساسا، تزآنجاتین گروه  تر ا  کنندسااسا مرارکی 

تره الات  یهنت .کنهدمارهگذر وجود تین تر الات ماهای تجتمهاعا پاهدت  تز

 تهدتف ذی  رت محقق کند: توتندما

 سیاسی که در نگاه امت مشروعیت داشته باشد. ایطلیعهالف  ایااد تشکلی بارز یا 

    سوس دادن امت به سمت فعالیت سیاسی و مشروعیت بخشیدن به آن.

 ج  تقویت فعالیت سیاسی در محافل حوزوی.
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رای ماهیرت الحرادی کره نیازمنرد ورود فرهنگی و سیاسی دا هایجریاند  متارزه با 

  831 ص ،8933،نعمانی)«. صورت فعاد و گسترده در این عرصه بودبهحوزه 

 دولت کار ویژهبخش دوم: 

و جایگراه دولرت بسریار اساسری و  نقش در ترویج و گسترش تربیت سیاسی جامعه،

شرهید صردر  موردنظرزیرا تربیت سیاسی تقویت در پیوندهای اجتماعی که  ؛برجسته است

 نیز است تأریر چشمگیری دارد.

سیاسی یکی  تربیت تربیت سیاسی و علوم تربیتی، شناسیجامعهدر ادبیات »همچنین 

و ایاراد و  شهروندسرازیاز مفاهیم مهم و اساسی و از سرازوکارهای مهرم در ارتتراط برا 

 تواندمیه ک رودمینهادینه کردن فرهنگ مدنی است... و بخشی از فرآیند توسعه به شمار 

  81 ص ،8931برزگر و دیگران، «)باشد. هابخشتوسعه در سایر  ساززمینه

بایرد بره  بنابراین شوندمیمردم یا جمعیت از عناصر بنیادی دولت محسو   ازآنااکه

 دولت در تربیت سیاسی نیروهای اجتماعی توجه کرد. هایمسئولیتبررسی 

 مررادنیست بلکره  شودمیدر تعریف دولت گفته  کهآنرایج  مفهوم مقصود از دولت،

و  حفرظ و نهادهرایی بررای تحقرق، تمرکزیافتهاست که در آن قدرت سیاسی  ایجامعه»

این  در ت به وجود آمده است.داستفاده مطلو  از آن در جهت رساندن جامعه به خیر و سعا

ز حکومت را بررای معنا دولت و نظام سیاسی مفهومی است عام که نهادهای گوناگونی و ا

  194 ص ،8988جمشیدی،«)دهدمیتحقق اهداف خود تشکیل 

دولت را تعریف  گونهاین شهید صدر با نگاه به تحقق خلافت عمومی انسان در زمین،

 :کندمی
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 «الننا یْتوجندْبنینْجماعنةْمننْآلتنیْللوحدةْالسیاسیةْالأعلیْالمظهرْهالدولةْ»

  150 ص ،88 ج ،س 8090صدر،)

 و نشانه والای وحدت سیاسی در میان جامعه انسانی است. مظهر دولت،

که  کندمیصدر در تتیین این تعریف بر عنصر وحدت سیاسی تأکید  محمدباقرسید »

. ایرن وحردت سیاسری انعکاسری از وحردت عمرومی باشردمیناشی از وجود جمعی مردم 

  198 ص ،8988)جمشیدی، «جانشینان خدا در زمین است. عنوانبه ،هاانسان

یرا هیئرت دولرت  گانهسهبه معنای قوای  ایناااز دولت در  مراد که بیان شد، طورآن

و حکومت در حقیقرت از  آمیزنددرمیمفهوم حکومت را اغلب با مفهوم دولت »نیست زیرا 

دولت که مظهر نظم و »  و 808 ص ،8985،عالم«).شودمیعناصر بنیادی دولت محسو  

حکومرت دسرتگاه اجرایری و  بلکره مرت معنرا نردارد،سامان اجتمراعی اسرت بردون حکو

جمشیدی، «)آن است. پذیراجتنا دولت در جامعه و شرط حقیقی و ضروری و  بخشتحقق

  1 ص ،8918

درباره تربیت سیاسی جامعره  - حکومت - بتینیم که وظایف دولت خواهیممیاکنون 

 چیست؟

 و بررسی است. تحلیلقابلدر این زمینه چند محور 

 سیاسی لحاظ ازساختن امت  ریپذجامعهو به عبارتی  یریپذاطاعتمحور اول: تبعیت و 

 هراآن پذیریجامعهاز  ایشاخهیا  زیرماموعه درواقع هاانسانسیاسی  پذیریجامعه»

با سیستم سیاسی در نظام  افراد سیاسی، پذیریجامعهفرآیند  در .باشدمیدر نظام اجتماعی 

سیاسری تعیرین  هایپدیردهخرویش را در مقابرل  العمرلعک و  شروندمیاجتماعی آشنا 

  15 ص ،8963ایمانی، «).کنندمی
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اصریل  ایپدیدهشهید صدر با تأکید بر این مطلب که دولت یک ضرورت اجتماعی و 

مصرالح اجتمراعی نره مصرلحت یرک »و  دانردمیرا نماینده مصرالح اجتمراعی  آن است،

ر برابر افراد بلکه به مفهروم مامروع مصرالح اشرخاص یرا موجودی اصیل به نام جامعه د

  153 ص ،8988 جمشیدی)«.باشدمیمصلحت عمومی  ) جمعمصلحت 

اطاعرت از  درمامروع اشکاد حکومرت اسرلامی، یبندمیتقسشهید صدر از سویی با 

و   1 111و  118 ص ،8939 ،مثذنی) .داندیمحکومت را در هر سه شکل آن واجب و لازم 

ئُو عْعَننْْرَعِیتِنهِْرَاعٍْکل ُکن ْ»از سویی دیگر با اسرتناد بره حردیث نتروی   .«وَْکل ُکن ْْمَسنْ

وظیفه حکومت اسلامی را رعایرت و حفرظ شرئون   91 ص ،81 جلد ،ه س 8049،یمالس)

  116 ص ،8939 ،مثذنی) .داندیمشریعت اسلامی  بر اسا امت 

حفظ  برای که دولت یا همان حکومت، دکنمیرعایت مصالح اجتماعی اقتضا  بنابراین

به اعتقاد شرهید صردر  کهازآنااییتلاش کند و  هاآنجهت تتعیت پذیری  در جایگاه امت،

ق یرنش عمیره بکرست، بلین یاجتماع یاز زندگ یلکش ینشیاسلام صرفاً ب یاسینش سیب»

، اسرتیس، اجتماع، ی، هستیبه زندگ یلکامل و که بازگشت آن به نگرش کاست  یاسیس

ایرن دو  - حکومت –   لازم است تا دولت901 ص ،8930 ،صدر) .«اقتصاد و اخلاس است

 وظیفه را بر عهده بگیرد:

و احساسرات  هاشیگرا یدهشکلو  یر اسلامکبر اسا  طرز تف هاانسانت یالف  ترب

 ر.کآن طرز تف یبر متنا هاآن

                                                 
اود تلراش  مسلمانان است؛سه وظیفه متوجه  کند،. التته در شکل سوم که حکومت با متانی اسلامی مخالفت می8

معروف و نهی از منکر و سوم عدم اطاعت مگر در مواردی کره مصرالح عالیره اسرلام برر آن دوم امربه برای عزد،

 متوقف باشد.
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در عمل از  کهیدرصورت یاسلام یرکو بازگرداندنشان به اصود ف هاآن   نظارت بر 

  901 ص ،8930 ،آن اصود منحرف شدند. )صدر

از مسرلمات تفکرر و اصرود  یریپرذاطاعت یسوبهو بدیهی است که هدایت جامعه 

أَطِیعُنواْالل َنهَْوَْ»فکری اسلام است و بر امت نیز واجب است تا از حکومت اطاعرت کننرد. 

د و از یرخردا را فرمران بر» ؛ 53 هیآ  ؛0نساء )سوره ). «مِنْک أَطِیعُواْالر َسُو َْوَْأُولِیْالْأَمْرِْ

 .«دییامر اطاعت نما یایامتر و اولیپ

امر دلالت دارد و مسلمانان  یایبر وجو  اطاعت از اول یروشنبهه ین آی، اتردیدیب»و 

، باشرندیم یومت شرعکح یدارا یه در جامعه اسلامکهستند  یسانکامر  یایاول کهینادر 

گر موافرق یدیکرط و اوصافشران برا یز شراین آنان و نییندارند؛ هرچند در تع یاختلاف باهم

  900 ص ،8 ج ،8939،حسینی) .«ستندین

 گوناگون یهاعرصهمحور دوم: مشارکت سیاسی مردم و حضور در 

 ینینشرهمکره برا ایرده مشرارکت  یاهینظر نیترکینزد در اندیشه سیاسی اسلام،»

شرورا  هینظر ،ابدییمبه لحاظ منطقی با آن سازگاری  حادنیدرعمفهومی و معنایی دارد و 

و  دهدیمپایین جامعه معنا  یهاهیلاقدرت سیاسی از  اادیا در اصل، شورا یا مشورت است.

شرورایی و اعمراد قردرت و  یریگمیتصرم برمداراز همین رو به استوار کردن نظام قدرت 

ورت خواهی از مردم و لزوم مشرارکت همگرانی دلالرت دارد...شرورا در مش برمدارمدیریت 

سیاسی است که راهتری جامعه و اعماد حکمرانری را برر اسرا  _اجتماعی ینهاد اسلام،

  586، ص 8930 و دیگران، یاللهرحمت) .«کندیمخرد جمعی تعریف 

مرردم در جریران  شردهکیتحرشرکت دلخواهانه و غیر »مشارکت سیاسی به معنای 

مملکتری و جریران انتخرا  حکرام و رهترران سیاسری و مااهردات  یهااسرتیستعیین 
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دولت و هردایت آن  یهااستیسبر  یرگذاریتأرمردم برای انتخا  رهتران و  افتهیسازمان

  138و  136 ص ،8988)جمشیدی،  .«از طریق افکار عمومی است

رای مشارکت مردم در حکومت توجره عنصری ب عنوانبهقرآن کریم به موضوع شورا 

زمین است که برای تحقق آن بایرد  یدرروکرده است و این از لوازم خلافت اللهی انسان 

 مشورت و مشارکت سیاسی در جامعه به ارزشی والا تتدیل شود.

 :دیگویم بارهنیدراعلیه  اللهرضوانشهید صدر 

بها  ماًامسهتقح ومهی  قرآن عادت دترد در مسائ  تجتمهاعا و کارههای تووناً»

رت مورد خطاب قرتر دهد تا تمهی پاوسهته نسهبی بهه  هاآنتمی سخن گوید و 

 ص ،6977)جمرادی، . «وظافه خود در خلافی تنله بر روی زمان هراار باشد

233) 

و رعایرت نظرر اکبریرت در  داریسررمایهایشان با توضریح آزادی سیاسری در نظرام 

و  دانردمی داریسررمایهمصرائب نظرام  ازجملرهرا  اقلیرتبه حقوس  ظلم ،هاگیریتصمیم

خلافت بشری تساوی در مناستات اجتماعی  هایویژگیکه از  داردمیدیگر تأکید  درجایی

یکری از اجرزاء  عنوانبرهضررورت واداشرتن مرردم بره مشرارکت سیاسری  بنابراین ؛است

 نرابراینب شرود؛نمیتربیت سیاسی تنها بره عصرر غیترت معصروم منحصرر  دهندهتشکیل

واجب کرده که با مردم مشورت  _رهتری معصوم است کهآنبا _خداوند متعاد بر پیامتر »

وَْ»  814 ص ،8930 ،صردر). «در خلافرت آگراه کنرد هایشرانمسئولیترا از  هاآنکند و 

در کارها  و  ؛853 آیه  ؛9) عمرانآد)سوره « الل َهشاوِرْهُ ْْفِیْالْأَمْرِْفَإِذاْعَزَمْتَْفَتَوَکلْْعَلَیْ

را  کنندگانتوکلخداوند  زیرا خدا توکل کن؛ بر با آنان مشورت کن و چون تصمیم گرفتی،

 .داردمیدوست 
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 _حکومرت_تأکید بر مشورت معصومان با امت شاهدی است بر اهمیت نقش دولت 

از نگاه شهید صردر مشرورت معصروم برا امرت در حقیقرت  زیرا در تربیت سیاسی جامعه؛

 جامعه برای تحقق خلافت اللهی و سهیم شدن در سازندگی سرنوشت است. سازیفراهم

 بنیادین هایاندیشه عنوانبهصدر در متنی که  محمدباقرسید  شهید بر همین اسا ،

تأکیرد برر حرق اعمراد دیردگاه و انارام  ضرمن قانون اساسی نگاشته اسرت، نوی پیش

هانه اسلام به شرهروندان و شرکل هدفمند و آگا آموزش سیاسی از جانب امت، هایفعالیت

 ،8930 ،صردر) دهردمیقرار  موردتوجهدادن هویت اسلامی را برای استحکام فکری امت 

و  مضامین اسلامی، هایآموزهوی از  منظور گفته شد، ترپیش کهچنانآنو   96و  95 ص

 .کندمیمحتواهایی است که به تقویت جتهه حق در برابر استعمار کمک 

 یبندجمع

متمرایز  فقهرااسرت کره آن را از سرایر  یاگونرهبهوع نگاه شهید صدر به مرجعیت ن

که رسالتش در راسرتای تحقرق نقرش خلیفرة  شدیاندیم. وی به سازمان مرجعیت کندیم

برر  اششرالودهبه زندگی سعادتمند کره  یابیدستاللهی انسان است و باید انسان را برای 

حیات انسان و جامعه منوط به تشکیل حکومت  رایز شده است تربیت کند؛ بنانهادهسیاست 

 اسلامی است و لازمه ایااد و تداوم حکومت نیز پرورش سیاسی انسان است.

صدر به مرجعیت ناشی از نوع نگاه او به تشیع است. او ضرمن  محمدباقرنگرش سید 

هتی صِررف بروده اسرت ی معنروی و مرذهراشیگرارد این ادعا که ظهور تشیع همراه با 

 :دیگویم

تداوم رهتری فکری، اجتماعی و سیاسی جامعه اسلامی بعد از »نظریه  مبابهبهتشیع »

در دامان اسلام تولد یافت. « السلامعلیهپیامتر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم توسط علی 

ور تشریع ظهر بیان اوضاعی که موجب درصددگذشته، آناا که  یهادر فصل که همچنان
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آن اوضاع، ممکن نتود در نظریره  حکمبهرا توضیح دادیم؛ بنابراین  مسئلهشده بودیم، این 

در خود اسرلام ایرن دو،  که همچنانمذهتی از وجه سیاسی جدا شود؛  -تشیع، وجه معنوی

 -تازیه بردار نیست مگر اینکه مفهروم خرود را وجهچیه؛ بنابراین تشیع بهرندیناپذانفکاک

برای حمایت و صیانت آینده دعوت اسلامی که قطعاً هرم بره مرجعیرت  یاهین نظرعنوابه

 «فکری نیازمند است و هم به زعامت سیاسی، از دست بدهد.

کره  گونرهآناست و  السلامعلیهم تیباهلنقش مرجعیت، همان نقش امامان  درواقع

از تربیت نیروهای زبرده بررای اداره  گاهچیهساسة العتاد  عنوانبهحرکت آن ذوات مقدسه 

نیرز  تیمرجععصر غیتت، »مرجعیت صالحه نیز در  دستگاه امور جامعه به دور نتوده است،

نقش امامت است و مسئولیت این رسالت بزرگ را بر عهده دارد. در این راستا،  بخشتداوم

ن به اشرکاد در طود تاریخ در جهت برپایی حکومت صالح و یا تمهید مقدمات آ تیمرجع

 «مختلف اقدامات گوناگونی اناام داده است.

 محمردباقرگفتنی آن است که شهید سید  نکته در موضوع تشکیل حز  سیاسی نیز،

و ملاک سیاست ورزی داخلری و خرارجی را قرانون اساسری و  اریمع علیه، اللهرضوانصدر 

برر اسرا  رعایرت  را تحرز  ،آیردیبرماز کلامش  کهچنانآنو  داندیممصلحت اسلامی 

که عتارت اسرت از بهتررین وضرعیت ممکرن بررای اسرلام  - مصلحت اسلامی مسلمانان

 .ردیپذیم - یک آئین جهانی و متنای حکومت عنوانبه

عضرویت در  کنردیمراحسا   کهآنگاهشاهد بر این مطلب آن است که شهید صدر 

ی تحرریم فتروا ،ازدسریمرحز  اسلامی به کیان اسلام و حوزه و روحانیرت ضررری وارد 

 رایز ؛شودیمنوعی تربیت سیاسی محسو   درواقعو این  کندیمپیوستن به حز  را صادر 

که تقوای سیاسی مقدم بر تربیت سیاسی است و هردف  آموزدیمبه شاگردان و مقلدانش 

قدرت و منصب اجتماعی نیست بلکه بره دنتراد آنریم ترا از ایرن  کسب ما از ایااد حز ،

 ی اجتماعی را برای سازندگی سیاسی رشد و ارتقاء بدهیم.روهاین رهگذر،
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 :کندمیحوزه سه محور اساسی را تعیین  هایمسئولیتشهید صدر، در با  

 نظری تتیین محور اود:

 نظری دفاع محور دوم:

 محور سوم

کره در  ورزدمری، برر چنرد نکتره تأکیرد گانهسهایشان در شرح و توضیح محورهای 

 .کندمیه و روحانیت درباره تربیت سیاسی امت را آشکار حقیقت رسالت حوز

 هایعرصرهنکته اود این است که شهید صدر اعتقاد دارد که تتلی  اسلام باید تمامی 

عملیه از اسرلام  هایرسالهزندگی را در برگیرد زیرا اسلام یک نظام جامع است و حتی باید 

 گیرد. برمیدرفرا فردی سخن بگویند که جامعه و حکومت را هم 

 نکته دوم آن است که دفاع از ساحت اسلام باید در دو عرصه رخ بدهد:

یکم: دفاع از وجود عینی اسلام که عتارت است از تلراش بررای موجودیرت اسرلام و 

 ناات آن از سلطه استعمار غر  و شرس.

مختلرف از طریرق  هرایروشدفاع از وجود نظری اسلام که به معنای کاربست  دوم:

 و منطق برای ارتات برتری و تکامل نظریه اسلامی است. ووگگفت

آن  شرودمیکه متوجره حروزه و روحانیرت  مسئولیتی از اسلام، نظریدر بخش دفاع 

و برجسرته  کنردمیو نهی از منکرر  معروفامربهاست که برای تربیت امتی تلاش کند که 

سیاسری  ازلحاظجامعه  یافتگیتربیتسطح  دهندهنشان درواقعشدن این فریضه در جامعه 

در حقیقرت بره تقویرت ارکران  شرودمیاست زیرا هر معروف و منکری که احیاء یا زائرل 

 حکومت و جامعه اسلامی کمک خواهد کرد.
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 یافتگیتربیت یسوبهدولت نیز در اندیشه شهید صدر نقش اساسی در هدایت جامعه 

 یاسیس استحقاسصدر دولت اسلامی از  محمدباقراز منظر سید  کهآنسیاسی دارد. توضیح 

شررعی  ازنظرراسلام بر عهده او اسرت پر   یعال یاسیت سیریچون مد برخوردار است و

 یخاصر ین اسرتحقاس بره مرزهرایره ای. داباشدیمموظف به اجرا، گسترش و حفظ اسلام 

ه کراسرتوار اسرت  یرکرف ییبرر متنرا یدولت اسلام یاسیان سکیرا یز»؛ شودینممحدود 

 یتالر یومت اسلامکه در حکن اسا ، اسلام یندارند. بر ا ینستت به آن تفاوت هانیسرزم

رِ أَنَّ الْأَرَْض کالزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّ یتَتْنا فِکدارد وَ لَقَدْ  ین حق شرعینستت به همه زم ابدییم

م: یر )تورات  نوشتکبعد از ذ« زبور»؛ در  845ه یآ  ؛18) اءیانتسوره ) الصَّالِحُونَ یرِرُها عِتادِی

حرق دارد  یومت اسلامکن، حین خواهند شد و بنابرای[ زمحکومتوارث ] امستهیشابندگان 

 «.ی خود درآورداسین را تحت سلطه سیهمه نقاط زم

به سلطه درآوری و فرمان پذیر ساختن جامعه آن است که دولت  لازمه بر این اسا ،

 برای هدایت و تربیت سیاسی افراد جامعه تلاش ویژه داشته باشد.
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