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ماندگي جوامع اسالمي در  علل ضعف تمدني و عقب
  انديشه امام موسي صدر

  * زاييشريف لك
دانشيار گروه فلسفه سياسي پژوهشگاه علوم و فرهنگ 

  اسالمي
  چكيده

اين پرسش كه چه عللي موجب شد تمدن اسالمي رو به ضعف برود، همواره موردبحث متفكران بوده 
طورجدي دغدغه تمدني دارد و در تالش بـراي احيـا و            ي كه به  عنوان متفكر   امام موسي صدر به   . است

بـراي  . صورت مستقيم و غيرمستقيم در اين زمينه اظهارنظر كرده است           بازسازي تمدن اسالمي است به    
رسـد  طوركلي از دو عامل دروني و بيروني نام برد اما بـه نظـر مـي                 جويي اين مسئله، شايد بتوان به       پي

ا به عوامل دروني در تغييـر و تبـديل جامعـه اسـالمي و انحـراف جامعـه                   صدر عمده نقش و داليل ر     
توان اميـدوار   دهد و بر اين نظر است كه هرگاه جامعه اسالمي بروز و ظهور يابد مي                اسالمي ارجاع مي  

تحول دروني افراد و تحقق جامعه اسـالمي شـرط احيـا و تحقـق               . بود كه تمدن اسالمي هم احيا شود      
رو عناصر دروني متنوعي شامل سياسي و اجتماعي و اخالقي و اقتصادي در               ازاين. تمدن اسالمي است  

صـدر از ميـان داليـل مختلـف از عـدم         . اين زمينه دخيل بوده است كه بايد مورد بازنگري قرار گيـرد           
احساس مسؤوليت اجتماعي در قالب تنبلي و سستي، تعطيلي كار زنـان كـه نيمـي از جمعيـت فعـال                     

عنوان  ان صداقت و انفكاك ميان سخن و وعده و عمل، تبديل خالفت به سلطنت به            جامعه هستند، فقد  
افـزون  . كندطوركلي انحراف جامعة اسالمي گفتگو مي       اي و به  يك مسئله تاريخي، نظام ساختاري فرقه     

اتكا براي تعظيم تمدن اسالمي، نقش        عنوان نقطه قابل    منظور تحقق جامعه اسالمي به      ها، صدر، به  بر اين 
دانـد و بـه     هاي ديني را مؤثرترين راه در اين زمينـه مـي          آگاهي بخشي و فهم و اطالع صحيح از آموزه        

بحـث  . ارائه معيار انسانيت براي بررسي و مقايسه تمدن اسالمي و تمدن غربي اشـارات مفيـدي دارد                 
المي بـه   سازي جهت تحقق تمدن نـوين اسـ         منظور زمينه   حاضر ناظر به شرايط امروز جهان اسالم و به        

مانـدگي جوامـع مـسلمان در انديـشه و آراي امـام موسـي صـدر                   تبيين مسئله ضعف تمدني و عقـب      
  .پردازد مي

   .ماندگي، امام موسي صدر تمدن، جوامع مسلمان، علل ضعف، عقب :واژگان كليدي
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  مقدمه
هاي بـسيار مهمـي اسـت كـه همـواره در آثـار و آراي                چرايي افول تمدن اسالمي ازجمله پرسش     

ريـزي تمـدن نـوين      كه متفكران مسلمان براي پي      ويژه اين   به. شده است   نظران مطرح   سياري از صاحب  ب
اسالمي درصدد بودند با جستجو درباره علل و عوامل افول تمـدن اسـالمي و دريافـت علـل ضـعف                     

 از  امام موسي صدر در ميان متفكران مسلمان معاصـر        . تمدني، بتوانند به تجديد تمدن اسالمي بپردازند      
. كندهايي مطرح ميماندگي پاسخ كساني است كه در اين زمينه به تأمل پرداخته و براي پرسش از عقب      

اند كه هر تمدني ممكن است ضعيف شود و رو به افول بـرود              نوعي پذيرفته   كه همة متفكران به     گو اين 
لي دارد كه در مقاله حاضر اين فرازوفرودها دالي. و اين مسئله براي تمدن اسالمي نيز اتفاق افتاده است        

درواقـع در   . پـردازيم ماندگي جوامع اسالمي از منظر امام موسي صدر مي          به علل ضعف تمدن و عقب     
اين نوشتار درصدد هستيم وضعيت گذشته و حال جوامع اسالمي را بر اساس نگاه امام موسـي صـدر                   

هـاي ديگـري    اده كنيم تا در نوشته    شناسي قرار دهيم و مسير را براي نگاه ايجابي ايشان آم            مورد آسيب 
رو بحـث حاضـر       ازايـن . الزامات ايجابي تمدن نوين اسالمي از ديد ايشان مورد بازخواني قـرار گيـرد             

پردازد و بر ابعادي از ضعف تمدني كـه  مثابه درآمدي است كه به ابعاد نظري بحث از منظر صدر مي   به
  .نمايددروني است تأكيد مي

ماندگي و ضعف تمدني ملل       به اين موضوع جاي طرح دارد كه مسئلة عقب        در ابتداي بحث اشاره     
و جوامع اسالمي دغدغة امام موسي صدر و موردبحث ايشان بـوده و وي تـأمالت صـريحي در ايـن                     

عنوان متفكري كه دغدغه تمدني دارد و در تـالش بـراي احيـا و بازسـازي تمـدن                     صدر به . زمينه دارد 
كـه چهـار    ويژه ايـن  به. و غيرمستقيم در اين زمينه اظهارنظر كرده استصورت مستقيم    اسالمي است به  

ماندگي مسلمانان و چگونگي غلبه بر آن در جمع جوانان لبنـاني ايـراد                گفتار مبسوط درباره علل عقب    
خصوص اين پرسش كـه چـرا مـسلمانان از كـاروان پيـشرفت                هاي آنان به  تفصيل به پرسش    كرده و به  

  1.دند، پاسخ داده استعلمي و مادي عقب مان
درواقع ايشان با طرح اين مباحث اين مفروض را پذيرفته است كه جوامع اسـالمي واجـد تمـدني         

اند اما اين تمدن به داليلي دچار ضعف شده و در حـال حاضـر در وضـعيت ضـعيف و                     پيشرفته بوده 

......................................................................................................................... 
ها و مقاالت سيد موسـي صـدر        مجموعة گفتارها و مصاحبه   : گام با امام    به  گفتار در جلد دوم از مجموعه گام      اين چهار   .  1
  .منتشر شده است)488-440صفحه (
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اضـر از كـاروان پيـشرفت       كه از ديد صدر، مسلمانان در حال ح         نتيجه اين . برنداي به سر مي     مانده  عقب
كند كه مـسلمانان از پيـشرفت علمـي و          افزون بر اين، ايشان تصريح مي     . اندعلمي و مادي عقب مانده    

هاي غيرمادي به نظر مسير ديگري طي شده        اند و اين بدان معنا است كه در زمينه        مادي هم عقب مانده   
مانـدگي جوامـع اسـالمي از         شرفت و يا عقب   بنابراين بايد در پي ارائه و بيان معيارهايي براي پي         . است

  .زمان مورد توجه قرار دادويژه ابعاد علمي، مادي و غيرمادي را هم ديگر جوامع بود و به
طوركلي از دو عامل درونـي و بيرونـي نـام بـرد امـا بـه نظـر                     در بررسي اين مسئله، شايد بتوان به      

غييـر و تبـديل جامعـه اسـالمي و انحـراف            رسد صدر عمدة نقش و داليل را به عوامل دروني در ت            مي
بروز و ظهور يابـد     » جامعه اسالمي «دهد و بر اين نظر است كه هرگاه دوباره            جامعه اسالمي ارجاع مي   

. صورت بالفعل تحقق خواهـد يافـت        توان اميدوار بود كه تمدن اسالمي مجدداً احيا شده است و به           مي
رو عناصـر     ازايـن . احيا و تحقق تمدن اسالمي اسـت      تحول دروني افراد و تحقق جامعه اسالمي شرط         

دروني متنوعي شامل سياسي و اجتماعي و اخالقي و اقتصادي در اين زمينه دخيل بوده است كه بايـد                   
صدر از ميان داليل مختلف از تنبلي و سستي، تعطيلي كار زنان كـه  . موردبررسي و بازنگري قرار گيرد  

بديل خالفت به سلطنت، و موضوع بسيار بااهميـت صـداقت و        نيمي از جمعيت فعال جامعه هستند، ت      
منظور تحقق جامعـه      ها، صدر، به  افزون بر اين  .كندانفكاك ميان سخن، وعده و عمل بحث و گفتگو مي         

اتكا براي تعظيم تمدن اسالمي، نقش آگاهي بخشي و فهم و اطالع صـحيح                عنوان نقطه قابل    اسالمي به 
در تمـدن   »انـسانيت «داند و با ارائه معيار      ها در اين زمينه مي     مؤثرترين راه  هاي ديني را يكي از    از آموزه 

  .پردازد و در اين زمينه اشارات مفيدي داردبه بررسي و مقايسه تمدن اسالمي و تمدن غربي مي
در ادامه ضمن تبيين تفصيلي اين مباحث به نقطة كـانوني و اصـلي توجـه امـام موسـي صـدر در                       

كـه تـشكيل      حـل آن    ندگي جوامع اسالمي كه عمدتاً عامل درونـي اسـت و راه           ما  ضعف تمدني و عقب   
  .شودجامعة اسالمي است، اشاره مي

 ضعف احساس مسؤوليت اجتماعي -1
بخـشد  كشد و به آن فروغ و روشنايي و اوج مـي          ترين عناصري كه هر تمدني را برمي      يكي از مهم  

خودش را نمايـان  » كار« بخشي با عنوان اين احساس مسؤوليت در. احساس مسؤوليت اجتماعي است   
عنـوان   توجه به كـار بـه  . صورت مطلوب و مؤثري بايد وجود داشته باشد       سازد كه در يك جامعه به     مي

رو در نگاه صـدر، كـار، جـوهر     ازاين. تواند نقش مهمي ايفا نمايد   يك احساس مسؤوليت اجتماعي مي    
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صـدر يكـي از     . ديده اسـت    رواقع يك تمدن آسيب   بنابراين وقتي اين جوهر آسيب ببيند د      . تمدن است 
رغـم   دانـد كـه بـه   ماندگي و ضعف تمدني ملل مسلمان را تنبلي و سـستي مـسلمانان مـي    عوامل عقب 

نوعي مسؤوليت اجتماعي شـمرده شـده         هاي ديني بر كار كه مساوي جهاد و عبادت و به          تشويق آموزه 
آسـايي ملـل مـسلمان،     اخالل ايجاد شود و بـا تـن  است اما موجب شده با فرار از كار، در امور جامعه        

از ايـن   ). 447، ص   2صـدر، ج    ( الشعاع قرارگرفته و رو به ضـعف و افـول بـرود             تمدن اسالمي تحت  
تنهـا سرنوشـت جوامـع        توانـد نـه   پروري و روي آوردن به كار و تالش مي          منظر، دوري از تنبلي و تن     

ي نمايد؛ زيرا به افزايش احساس مسؤوليت اجتماعي             اي را دچار تغييرات اساس    مسلمان بلكه هر جامعه   
چيـزي سـاخته    درواقع، بدون تالش و كـار و داشـتن احـساس مـسؤوليت اجتمـاعي هـيچ            . انجامدمي
  .آورندهر تمدني محصول كارهاي توليدي است كه همة عوامل حاضر در آن پديد مي. شود نمي

صـدر، ج   (» و زندگي به اسالمي تنبل تبديل شد      اسالم سرشار از نيرو و حركت       «از ديد امام صدر     
هاي ديني بود كه در اين مسير نقش اين تغيير و تبديل به سبب بدفهمي بخشي از آموزه     ). 447، ص   2

هـاي  كند كـه مـا آمـوزه      ايشان تأكيد مي  . اصلي را ايفا كرده و در ضعف تمدن اسالمي مؤثر بوده است           
دهد مانند آنچـه از گفتارهـاي امـام علـي           مي  از تنبلي پرهيز   زيادي داريم كه كار و تالش را تشويق و        

فرمايد براي دنيايت چنان كار كن كـه گـويي هميـشه            السالم به ما رسيده است كه آن حضرت مي          عليه
اين آموزه به اين معنا اسـت كـه         ). 447، ص   2صدر، ج   (اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا      : مانيزنده مي 

ريزي دارد و نبايد نـسبت بـه آينـدة زيـست خـود و               خويش نياز به برنامه   انسان براي زندگي و آيندة      
حال غرق در مسائل دنيوي هم نبايد بشود و از آخرت خويش هم    نوعان خود غافل باشد اما درعين      هم

اي   گونـه   به تصور امام صدر، گاهي برخي از همين آموزه هـم برداشـتي دارنـد و بـه                 . نبايد غافل گردد  
درهرحال تنبلـي يكـي از      . گيرداندازند كه با اين آموزه در تناقض قرار مي         تأخير مي  كارهاي خود را به   

  .داليلي است كه موجب ضعف تمدن اسالمي و درنتيجه افول آن شده است
مانـدگي    درواقـع عقـب   . گـردد آنچه كه بر آن تأكيد شد به عملكرد خود انـسان در جامعـه بـازمي               

اي تحميل نمايد بلكه اين خود انسان       ندگي را بر فرد و جامعه     ما  تواند عقب تحميلي نيست و كسي نمي    
كنـد  ماندگي خود و جامعـه و تمـدني كـه در آن زيـست مـي                 است كه با عمل خود به ضعف و عقب        

توانند موانعي را در سر راه پيشرفت انسان قـرار دهنـد            كه ديگران مي    با اذعان به اين   . كندمساعدت مي 
 انسان، موجودي مختار و صاحب اراده است بر ايـن نكتـه كـه پيـشرفت و                  كه  اما صدر با تأكيد بر اين     

گذارد و بر اين نظر است كه انسان، سـازنده          ماندگي جامعه در دستان خود انسان است صحه مي          عقب
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اگر نقص و انحراف و پراكنـدگي  «: جامعه و حكومت است و توجه به امور عمومي، شرط ايمان است       
گونـه    مـا خـود ايـن     . اسـت همـه بـه دسـت خودمـان           بينيم، ايـن  معه مي و جهل و فقر و مرض در جا       

چگونگيِ تقسيمِ  . ايمما خود جامعه و شيوه حكومت را ساخته       . ايم، چه آگاهانه و چه ناآگاهانه      خواسته
صـراحت   قـرآن بـه  . سـازد ماندگي و يـا پيـشرفت را فـراهم مـي     ها ميان مردم است كه عقب  مسؤوليت

  1)11سوره رعد، آيه ( »غير ما بقوم حتي يغيروا ما بأنفسهمإن اهللا ال ي«: گويد مي
پس اوضاع جامعه ساخته دست انسان است و مشكالت اجتمـاعي و فقـر و وجـود مـسكيني كـه                

كمبودها نيز نتيجـه اعمـال   . طعام ندارد و يتيمي كه سرپرستي ندارد، همه نتيجه اراده و ساخته او است        
) . 93-92صدر، ص (دانيمايمان داشته باشيم، خود را مسئول ميانسان است و اگر ما به خدا و آخرت 

كه ايمان مستلزم پذيرش مـسؤوليت اجتمـاعي انـسان و حتـي شـرط       در اين فقره تأكيدي است بر اين     
. هاي اجتماعي است و اين ژرفـاي ايمـان اسـت          ايمان به خدا مستلزم پذيرفتن مسؤوليت     «: ايمان است 

ام را  خـوانم، روزه  مداهللا من ملتزم بـه واجبـاتم هـستم و نمـازم را مـي              تنها كافي نيست كه بگوييم الح     
صدر، ص  ( »رود ناديده بگيرم  گذرد و بر مردم مي    حال همة آنچه را در پيرامونم مي        گيرم، اما درعين   مي
يابد و انسان نسبت به نحـوة       بنابراين داشتن مسؤوليت اجتماعي و حضور اجتماعي انسان معنا مي         ) 93

كند و براي رشد و پيشرفت آنان سعي و تـالش  ر هم نوعان خويش احساس مسؤوليت مي زيست ديگ 
  .كندمي

نمايـد  ايشان از همين منظر، رد جدايي دين از سياست را هم نتيجه گرفته و بر موارد زير تأكيد مي                  
كه ايمان به خدا مستلزم توجه به جامعه و پذيرش مسؤوليت اجتمـاعي و توجـه بـه امـور عمـومي و                       

درنتيجـه  . سـازد شود و موجبات پيوند ميان دين و اجتماع و سياست را فراهم مي            رط ايمان تلقي مي   ش
كه انـسان، موجـودي مختـار و صـاحب اراده      مجدداً بر مسؤوليت انسان در قبال جامعه با توجه به اين     

وسي صـدر ديـن    كه امام م   -درواقع اگر به ابعاد اجتماعي دين توجه داشته باشيم        . نمايداست تأكيد مي  
 بايد بر مسؤوليت همه مردم در قبال جامعه         -كند  بيند و بر ابعاد اجتماعي دين تأكيد مي       گونه مي   را اين 

ايـن  . دانـد اگر درجايي كسي بميرد، خداوند همه اهالي آنجـا را مـسئول مـي             «: و يكديگر تأكيد نماييم   
انجامد، مسؤوليت فـرد فـردِ       مي اي كه به مرگ كسي    ماندگي مردم منطقه    سخن بدين معناست كه عقب    

گيـرد و ايمـانش     اش را برعهـده مـي     هـاي اجتمـاعي   مؤمن به خدا مسؤوليت   . ... اهالي آن منطقه است   

......................................................................................................................... 
  .»ر دهنددهد تا آنان حال خود را تغيي   خدا حال قومى را تغيير نمى در حقيقت«.  1
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 بنابراين ميان ايمان يك انسان موحـد و مـؤمن و            1).95-94صدر، ص   ( »مستلزم توجه به جامعه است    
مانـدگي    جامعه و پيـشرفت و عقـب      پذيرش مسؤوليت اجتماعي و حضور مؤثر در اجتماع و تعامل با            

ويژه يك انسان مسلمان خودش را از مسائل جامعه           يك انسان موحد به   . يك رابطه مستقيم وجود دارد    
گذارد آسايي را كنار مي     كند و تنبلي و تن    كشد و از زير بار مسؤوليت خويش شانه خالي نمي         كنار نمي 

  )246-239ايي، ص زشريف لك.( كندو براي پيشرفت جامعة خود تالش مي
در ادامة همين بحث بايد يادآور شد كه يكي از نتايج سستي و تنبلي كنار گذاشتن علم در جوامـع                    

اي اين در حالي است كه مسلمانان در دوره      . ماندگي جامعه اسالمي را تشديد كرد       اسالمي بود كه عقب   
البتـه  .  روزگار خود بودنـد هاي مختلف رسيده بودند و سرآمددانش گيري دربه رشد و پيشرفت چشم 

ها سـبب نـشد كـه       تأثير نبوده اما به داليلي اين آموزه      آموزي بي   هاي اسالمي در پيشرفت در علم     آموزه
  .ماندگي رها سازد سستي و تنبلي مسلمانان آنان را از عقب

  كنار گذاشتن زنان از كار و فعاليت -2
ماندگي جامعة اسالمي بـه       دني و عقب  نكتة ديگري كه امام موسي صدر در شمار عوامل ضعف تم          

گيـري از ظرفيـت نيمـي از اعـضاي          كند و با عنصر كار هم پيوند خورده است عدم بهـره           آن اشاره مي  
كند كـه كنـار     رو ايشان تصريح مي     ازاين. شده است   طورجدي مغفول واقع    جامعه يعني زنان است كه به     

 از جمعيت جامعه از كار بركنار شود و كار          شود نيمي گذاشتن زنان از فضاي كار و زندگي موجب مي        
. عنصري مردانه به شمار آيد و از ظرفيت و توان تمامي افراد جامعه براي پيشرفت بهره گرفتـه نـشود                   

اي كـه نيمـي از   طبيعتـاً جامعـه  . اي بـشود مانـدگي هـر جامعـه      تواند باعث ضعف و عقب    اين نكته مي  
تر  مانده ي كه اكثريت آنان در تالش و تكاپو هستند عقباجمعيت آن كار مفيدي ندارد نسبت به جامعه

امـا  [...] كـرده اسـت     رغم محدوديت عرصة زندگي، كار مي       زن از اول اسالم به    «به تعبير صدر،    . است
طبيعتـاً يكبـاره    . شده در زندگي مسلمانان و جامعة اسالمي تبـديل شـد            رفته زن به عنصري تعطيل      رفته

ايشان ضمن طرح پرسش    ) 448، ص   2صدر، ج   (».از عرصه حذف كرديم   نيمي از عوامل سازندگي را      
هاي زندگي هم  از چرايي تعطيلي نيمي از عناصر كارا در جامعه به نياموختن و عدم مشاركت درصحنه              

چرا زن كه عنصري كارا و سازنده در عرصة سازندگي جامعه بوده، به حال خـود رهـا                  «: كنداشاره مي 

......................................................................................................................... 
ولو أن اهل القري آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم بركات من الـسماء             «): 7( سوره اعراف    96اين مباحث متخذ از تفسير آيه       .  1

  .باشدهم مي» واألرض
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هـاي زنـدگي پرهيـز      ديگر نياموخت و مشاركت نكرد و از ورود به عرصـه          شد و به جهالت تن داد و        
  )448، ص 2صدر، ج (»كرد؟

ويـژه در مقايـسه بـا تمـدن غـرب كـه               صدر گرچه در اينجا به نكتة مهمي اشاره كرده است كه به           
 هاي زنان استوار شود و استحكامويژه در جذب نيروي كار ارزان بر شانه  اي به توانست در بخش عمده   

كه به نظر بايـد   درحالي. رسد ايشان وارد جزييات بحث نشده استيابد و پيشرفت نمايد اما به نظر مي 
شد كه تعطيلي كار زنان در جوامع اسالمي و در سير تمدن اسالمي چگونـه اتفـاق افتـاده و                    روشن مي 

حتـي تـاريخ    پرسش اين است كه با توجه به نگاهي كه در طول تاريخ             . واجد چه جزيياتي بوده است    
مسلمانان نسبت به زنان صورت گرفته است آيا چه اتفاقي افتاده است كه نگاه اوليـه متحـول شـده و                     

اگر منظور كار زنان در منزل بوده اسـت بايـد گفـت             . بهره شده است  جامعه از توان و ظرفيت زنان بي      
سلمان شكل گرفته اسـت     اي در جوامع م   نوعي قانون نانوشته    اين مسئله همواره وجود داشته است و به       

كه زنان در منزل كار كنند و ادارة امور منزل را برعهده داشته باشند و مردان هم در بيرون كارنماينـد و              
رو است كه به لحاظ عرفي، كار زنان در بيـرون همـواره بـا                 ازاين. امور مربوط به بيرون را اداره نمايند      

آن هم دال بر اين قبح و ذم نيست اما در عـرف             رو بوده است اگرچه نص صريحي از قر         يك قبح روبه  
  .گونه مواجهه باكار زنان و حضور آنان در بيرون همواره وجود داشته است جوامع مسلمان اين

هاي عمومي از سوي زنان نيز تقريباً همواره به لحاظ نگاه كه برعهده گرفتن مسؤوليت    افزون بر اين  
تر موردي در جوامع اسالمي سراغ داريم كه زنان         ت و كم  فقهي ممنوع بوده و با حرمت همراه بوده اس        

هاي فقهي متخذ از    ويژه نگاه   البته وجود برخي از روايات و به      . برخوردار از منصبي عمومي بوده باشند     
منازعات درگرفته در هنگامة تدوين قـانون       . ها چنين نگاهي را در جوامع اسالمي تثبيت كرده است         آن

نظرهـا و      دربارة منصب رياسـت جمهـوري و اخـتالف         1358يران در سال    اساسي جمهوري اسالمي ا   
. شده از سوي بزرگان ديني در مجلس خبرگـان قـانون اساسـي از ايـن قبيـل اسـت                     هاي مطرح ديدگاه

. انـد   اهللا سيد محمد حسيني بهشتي با اين مـسئله بـه مخالفـت بـر خواسـته                  اگرچه متفكراني مانند آيت   
كرده است كه اين مسئله كه زنـان نتواننـد منـصب رياسـت جمهـوري را          بهشتي در اين زمينه تصريح      

برعهده بگيرند واجد نص صريحي از سوي شارح نيست و حتي وجود برخي از روايات در اين زمينه                  
براي فرد واجد صالحيت » رجال«نتيجه اين منازعه اين شد كه از واژه    . كننده نبوده است    براي وي قانع  
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  1.شود تا بلكه بعدها اين مسئله روشن شودت جمهوري ياد ميبراي احراز منصب رياس
راه نيست اگر بگوييم صدر همانند دوست انديشمند خود بهشتي بر آن بوده اسـت كـه                 بنابراين بي 

. هاي اجتماعي زنان را بروز داده و جامعه را از خدمات سـازندة اجتمـاعي آنـان منتفـع سـازد                    ظرفيت
ويـژه عـاطفي      هاي بـه  ن با تأسيس برخي مؤسسات خيريه از توان و ظرفيت         كه ايشان در لبنا     ويژه اين   به

بـافي   از سوي ديگر با آموزش حرفة قالي      . ها بهره برده است   ماندگي  زنان در ارتقاي جامعه و رفع عقب      
-اين مسائل نشان مي. به زنان تالش كرده است كه به ارتقاي معيشت شيعيان محروم لبنان كمك نمايد 

هـاي عمـومي و   نزل موردنظر و منظور صدر نيست و ايشان در انديـشة احيـاي ظرفيـت             دهد كار در م   
اجتماعي زنان در جامعة لبناني و بلكه همة جوامع اسالمي است كه اين عنصر به تعبير صدر سازنده را 

  .در جامعه اسالمي به غيبت برده است
ح دارد و براي كـار زنـان نيـز          صدر در كنار همة مباحث فوق اما بر تحكيم خانواده تأكيد و تصري            

-رو برنامـه  ازاين. درواقع كار زنان نبايد به فروپاشي خانواده بينجامد     . رهنمودهاي بسيار مشخصي دارد   

تربيـت  ) 1: هاي پيشنهادي وي براي حفظ خانواده در جامعة مترقي و تعامـل بـا آن عبـارت اسـت از                   
 سوق دادن كودك به سمت جمال هستي؛ اسالمي از دوران كودكي و رشد احساسات زيبايي دوستي و     

حفـظ  ) 4شده در روابط ميان زن و مـردم؛           حفظ حدود وضع  ) 3منع زن از ايجاد هرگونه تحريك؛       ) 2
با مقايسة كوتـاه    ) 96-95، ص   3صدر، ج   .(تشويق به تسريع در ازدواج    ) 5خانواده از دخالت ديگران؛     

لمان در مواردي كه صـدر بـر آنهـا تأكيـد و             توان دريافت كه غالب جوامع مس     موارد برشمرده شده مي   
  .اند به يك الگوي مطلوب در اين زمينه دست يابندتصريح كرده است گرفتار گشته و نتوانسته

شود خانواده را در جامعة پيشرفته خوشبخت       شمارد كه موجب مي   ايشان همچنين مواردي را برمي    
از نظر اسالم كار زن هـيچ  ) 1: اندن است از اين قبيل  اين موارد كه بيشتر آنها ناظر به كار زنا        . نگاه دارد 

زن مجبـور بـه     ) 3كار در خانه و خدمت به فرزند و همـسر بـر زن واجـب نيـست؛                  ) 2مانعي ندارد؛   
تـأمين  ) 4شود اما اگر ازدواج كند، كار او نبايـد در وظـايف خـانوادگي او تـأثير گـذارد؛                    ازدواج نمي 

تغيير نحوة ازدواج ) 6محدود كردن تعداد فرزندان جايز است؛ ) 5مسكن مستقل از وظايف مرد است؛     
صـدر،  .(و چگونگي طالق و چگونگي حضانت فرزندان و مسائل جزئي زندگي زناشويي ممكن است             

......................................................................................................................... 
 و    مـذهبي    رجـال   جمهـور بايـد از ميـان        رئـيس : گويد يكصد و پانزدهم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران مي          اصل.  1

 و    و امانـت     سـابقه    حـسن   ، مدير و مـدبر، داراي      االصل، تابع ايران    ايراني:  گردد   واجد شرايط زير باشند انتخاب       كه  سياسي
  . كشور  رسمي  و مذهب  ايران  اسالمي  جمهوري  مباني  و معتقد به ، مؤمن تقوي
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تواند درهرصـورت بـا     شود و او مي   هاي مختلف گرفته نمي   با اين وصف جلو كار زن به بهانه       ) 96ص
هـاي زن در جامعـة      بنـابراين فعاليـت   . ليت و كار هم بپـردازد     لحاظ آنچه از نظر صدر گفته شد به فعا        

. شودكننده به ارتقا و پيشرفت جامعه هم تلقي مي          شود بلكه كمك  تنها تعطيل و محدود نمي      پيشرفته نه 
كـه در اوضـاع و احـوال          اين«: نويسدباشد؛ آنجا كه مي   اين نكته البته موردنظر امام موسي صدر هم مي        

ي خانواده قوانيني در احكام فقهي اسالم جـستجو كـرد كـه در پرتـو آن خـانواده،                   توان برا مختلف مي 
) 97صـدر، ص    (».ضمن پيشرفت در جامعه، از چارچوب صحيح خود خارج و حقوق آن ضايع نشود             

-گذارد كه به محدودسازي زنان منتهـي نمـي        هايي را پيش پاي مي    هاي فقهي نيز راه   بنابراين حتي نگاه  

  .كند در تعامل با جامعه خويش به پيشرفت آن كمك نمايدبه جامعه كمك ميحال  شود و درعين

  فقدان صداقت در قول و عمل -3
ماندگي و ضعف تمـدني مـسلمانان فقـدان صـداقت و              نكته سوم در نگاه صدر در باب علل عقب        

ـ    . انفكاك ميان نظر و عمل در اين جوامع است         ه درواقع از منظر وي جامعة اسـالمي از صـدق عمـل ب
اين موضوع نكتة مهمي است كه باعـث پيـدايش اثـرات            . وعده و صدق عمل به گفتار تهي شده است        

كـه    رو هنگـامي    ازايـن . سـازد دار مـي  شود و همبستگي جامعه را از درون خدشـه        مخربي در جامعه مي   
صداقت در گفتار و صداقت در اعمال و صداقت در عمل به وعده وجـود نداشـته باشـد، جامعـه بـه                       

هـا و شـعارها و گفتارهـا        درواقع عمل نكردن بـه وعـده      . كندماندگي حركت مي    ضعف و عقب  سمت  
به تعبير صدر، مسلمانان بـا صـدق و اخـالص عمـل     . شودباعث از هم فروپاشي همبستگي جامعه مي 

از سويي مراد وي از صدق نيز صرفاً صـدق در كـالم نيـست               . كردند اما اين دو اصل را رها كردند       مي
را بـاهم مـورد      )448، ص   2صـدر،  ج     (»صدق در وعده و صدق در بيان و صدق در كار          «ان  بلكه ايش 

  .دهدتوجه قرار مي
صدر تالش نموده اين مسئله را واكاوي نمايد و بر اين نظر است كه مشكل امروز مـسلمانان ايـن                    

ت كه سخن درست جامعه را به سمت عمل درسـ           درحالي. گوينداست كه سخن درست و استوار نمي      
طبيعتاً وقتي در سخن صدق نباشد، در عمـل نيـز صـدقي             . رساندكند و به عمل درست مي     هدايت مي 

  .كندمي شود و جامعه از درون به سمت فروپاشي حركتمشاهده نمي
صدق در مرحلة عمـل و صـدق در مرحلـة سـخن منبـع همـة خيـرات                   «كند كه   صدر تصريح مي  

كند؛ زيرا از    در اينجا بر نكتة بسيار مهمي تأكيد مي        رسد كه صدر  به نظر مي  ) 449،ص2صدر،ج.(»است
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طبيعـي  . منظر وي صداقت منبع همة خيرات و فضائل است كه واجد جنبة عمومي و اجتمـاعي اسـت         
هـم  » منبـع همـة خيـرات     «اي رخت بنـدد بـه معنـاي آن اسـت كـه              است كه وقتي صداقت از جامعه     

  .شودومي محروم ميديده است كه درنتيجة آن، جامعه از خيرات عم آسيب
كه يك مسئله مادي و اقتصادي باشد يك مسئلة اخالقـي و فرهنگـي    اي قبل از آنالبته چنين مسأله  

اي قرار باشـد صـداقت واجـد ارزش و معيـار تعامـل و دادوسـتد باشـد، چنـين                     اگر در جامعه  . است
زودرشـت خـود را     توانـد مـشكالت ري    شود كـه مـي    اي به منبعي از خيرات و فضائل تبديل مي         جامعه
اگـر  . درواقع، وجود صداقت در جامعه به معناي فقدان كـذب در آن جامعـه اسـت               . وفصل نمايد   حل

پردازي  دروغ در يك جامعه را سرمنشأ بسياري از گناهان ديگر بدانيم بنابراين برچيده شدن بستر دروغ    
نقش بسيار مؤثري در طي نمـودن مـسير         تواند  از جامعه و پهن شدن سفرة صداقت در يك جامعه مي          

ايـن مـسئله از سـوي    . تر خواهـد بـود  مطلوب آن جامعه داشته باشد و رفتارهاي اجتماعي نيز اخالقي        
دهد اساس روابط و تعامالت اجتماعي و حركت بـه سـمت پيـشرفت و تمـدن نـوين                   ديگر نشان مي  

د بايد بر رفتارهـاي انـساني و اخالقـي          كه بر رفتارهاي مناسكي و فقهي استوار باش         اسالمي قبل از اين   
از اين منظـر    . تري نسبت به فقه و مناسك عبادي ديني برخوردار است         استوار باشد كه از وجه عمومي     

ماندگي و ضعف تمدني جوامع اسالمي بيش از هر چيز يك مـشكل اخالقـي و فرهنگـي                    مشكل عقب 
  .اشتاست و حل مسائل اخالقي و فرهنگي در اولويت قرار خواهد د

است؛ زيرا اين عامل باعث شد كـه        » كلمه«از نظر صدر، معيار همگرايي و ابزار همكاري و گفتگو           
. مسلمانان عقب ماندند و جامعة اسالمي را از دست دادند و تمدن آنان از پيشرفت و تداوم بـاز مانـد                    

عـه لـرزان و   در فقـدان صـداقت بنـاي جام      . و كالم و گفتگو است    » كلمه«رو صداقت شرط الزم       ازاين
 )448، ص   2صدر، ج   .( »هاي اصالح جامعه است   صدق در كالم از پايه    «رو    ازاين. دروغين خواهد شد  

در اين صورت جامعـة     . بنابراين راه درست اين است كه جامعة بر اساس صداقت و راستي پيش برود             
نحـراف  درهرحال از نظر صدر فقدان صـداقت باعـث ا         . اسالمي به سمت درستي حركت خواهد كرد      

  .ماندگي و ضعف تمدن اسالمي را فراهم آورد جامعة اسالمي شد و يكي از داليل عقب
خوانـده  » منبع همـة خيـرات    «گونه كه وي صداقت را        شايد بتوان گفت بر اساس نگاه صدر، همان       

كه در بـاال ذكـر    اين نكته چنان . توان گفت صداقت منشأ همة فضائل هم خواهد بود        مي است، درنتيجه 
خوانيم دروغ منشأ همة گناهان و به تعبير        آنجا كه در روايت مي    . باشداراي يك منشأ ديني نيز مي     شد د 
تواند منشأ همة خيرات و فضائل و       رو صداقت مي    ازاين. است» ام الرذائل «تر منبع همة مضرّات و      دقيق
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  .باشد» ام الفضائل«به تعبيري 

  تبديل خالفت به سلطنت -4
ماندگي و ضعف تمـدني جوامـع اسـالمي بـا نگـاهي تـاريخي بـه                    عقب جويي داليل   صدر در پي  

در اين بازگشت تحليلي به نظـر وي تغييـر و           . پردازدهاي صدر اسالم هم مي    دوره سياست به حوادث  
خالفـت در قـرون متـأخرش بـه         «: ماندگي است   تبديل خالفت در جامعة اسالمي يكي از داليل عقب        

 تملك پادشاه درآمد و كاركرد دفاعي به ابزاري براي چپاول تبديل            پادشاهي تبديل شد و اموال امت به      
وقتي چنين اتفـاقي افتـاد      ) 446، ص   2صدر، ج   . ( »بخواهي شد شد و محاكمات قانوني محاكماتي دل     

با چنـين وضـعي آن      «: نخستين قرباني آن اين بود كه جامعة آرماني اسالمي تحقق كامل بيروني نيافت            
) 446، ص 2صـدر، ج  .( »اي فروپاشـيد  مـسلمان فـراهم نـشد و پـس از دوره          جامعة اسالمي آرمـاني     

بنابراين صدر بر اين اساس معتقد است كه اساسـاً بـا توجـه بـه اتفاقـاتي كـه پـس از رحلـت پيـامبر                   
در جامعة نوپاي اسالمي پديد آمد، و سپس در قـرون متـأخر تبـديل سـاختار حكومـت از                    ) ص(اكرم

  .پاشي جامعة اسالمي تكميل شدخالفت به سلطنت، موجبات فرو

 اينظام ساختاري فرقه -5
مانـدگي مـسلمانان را رقـم         گاهي عواملي ساختاري وجود دارند كه از درون جامعة اسالمي، عقب          

گرايانه يكي از همين موانع است كـه راه را بـراي پيـشرفت و تمـدن                 در نگاه صدر، نظام فرقه    . زندمي
ها و مـذاهب گونـاگون در لبنـان خيـر مطلـق             وجود فرقه «ظر ايشان،   البته از ن  . نمايدسازي مسدود مي  

است كه به تعبيـر ايـشان       » اينظام فرقه «ماندگي است     اما آنچه باعث عقب   ) 70، ص 3صدر، ج ( »است
ها و مـذاهب    كه وجود فرقه    بنابراين صدر در عين اين    ). 70، ص 3صدر،ج(»براي لبنان شر مطلق است    «

اي را برنتابيـده و آن را بـه مـصلحت           داند اما وجود نظام فرقه    خير مطلق مي  گوناگون در لبنان را منشأ      
  .پردازدداند و به مخالفت با آن ميلبنان نمي

اي كـه نظـام فرقـه       كند ازجمله ايـن   اي را ذكر مي   در توضيح اين مخالفت، صدر، نكات روشنگرانه      
، 3صـدر،ج (»انـد د كـه سـزاوار آن     شـو مانع رسيدن عناصر شايسته و باكفايت به مراكز و مناصبي مـي           «

آورد در  اي بـه وجـود مـي      ها و نظام فرقـه    با اين وصف، با تفكيكي كه صدر ميان وجود فرقه         ) 70ص
گرايانـه  ها و افكار فرقه   اي در لبنان ملغا شود تا درنتيجه جامعه از برخي نگاه          تالش است كه نظام فرقه    
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 البته اين عامل 1)70، ص3صدر،ج. (لبنان زدوده شودطور نسبي از جامعة  ماندگي به رهايي يابد و عقب 
-طور نسبي مـي     اي به تعبير خود امام صدر به      تواند مؤثر باشد و رفع نظام فرقه      در كنار ساير عوامل مي    

اي تأثير مطلقي بـر     بنابراين نبايد پنداشته شود كه نظام فرقه      . ها اثرگذار باشد  ماندگي  تواند در رفع عقب   
مانـدگي تأثيرگـذار      اما به سهم خود وجود چنين ساختار و نظامي در لبنان در عقـب             ماندگي دارد     عقب
اي شر مطلق باشد هـم نكتـة مهمـي          ها و مذاهب خير مطلق و نظام فرقه       كه وجود فرقه    البته اين . است

شايد بتوان گفت اين مبالغه و تأكيد در گفتار صدر دربـاره            . است كه در گفتار صدر بازتاب يافته است       
هـاي مهـم صـدر در لبنـان         گرايانه لبنان و اثرات مخرب آن بر اين جامعه به يكي از فعاليـت             ام فرقه نظ

» لبنانيان بـا اخـالص    «رو ايشان از      ازاين. اي است اشاره دارد كه تالش براي از ميان برداشتن نظام فرقه         
ز اين منظر، خـوانش  ا)70، ص3صدر،ج. (اي به توافق برسندخواهد كه براي كنارگذاشتن نظام فرقه     مي

انـد  شود؛ زيرا از ديد ايشان، اديان براي خدمت به انسان آمـده امام موسي صدر از دين نيز بااهميت مي  
  .و بايد بتوانند درد و رنج انسان را كاهش دهند

رو  ازايـن ) 69، ص3صـدر،ج . (گرايي سياسي استگرايي البته يك نوع فرقهمراد صدر از نظام فرقه   
آن است كه اين نظام از هم فروپاشد تا جامعه بتواند از وجود افـراد شايـسته بـيش از                    است كه در پي     

بـازي    شود سوءاستفاده سودجويان و نيز جناح     گرايي مي آنچه البته باعث اين فرقه    . مند شود گذشته بهره 
  )229-228، ص3صدر،ج. (است كه به تعبير صدر نوعي خودخواهي پيشرفته است

  اي اسالميهانحراف از ارزش -6
مانـدگي و ضـعف تمـدني جوامـع           اي كه صدر براي عقـب     گفته اما دليل عمده     در كنار داليل پيش   

هـايي اسـت كـه مـورد تأكيـد و           كند تغيير و تبديل و انحراف جامعة اسالمي از ارزش         اسالمي بيان مي  
امعـة اسـالمي    درواقع عمدة داليلي كه در باال ذكر شد نيز در ذيل انحـراف ج             . توجه اسالم بوده است   

شود؛ زيرا اسالم بر سعي و تالش و برخورداري از دست رنج خـود تأكيـد دارد و تنبلـي و             معنادار مي 
بيند و بر از سويي بنيان اجتماع را بر صداقت استوار مي    . سستي را مورد نكوهش شديد قرار داده است       

آسـايي و ويـژه        تنبلـي، تـن    سـوي   بنابراين اگر جامعة اسالمي بـه     . ارزش صداقت تأكيدات زيادي دارد    
كـه بـا تبـديل خالفـت بـه            ويـژه ايـن     به. هاي اسالمي است  خواري روي بياورد طبعاً انحراف از آموزه      

......................................................................................................................... 
مانـدگي نـسبي در آن بـاقي          هر عقـب  يك از مظـا     اي در لبنان حل شود ديگر هيچ      اگر مسأله نظام فرقه   «: گويدصدر مي .  1

  .»ماندگي نخواهيم داشت اي ملغا شود، عقباگر نظام فرقه. [...] ماند نمي
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اي شدند كه نه شايستگي آن را       هاي آغازين تاريخ اسالم، برخي واجد امتيازهاي ويژه       سلطنت در دوره  
به . عيت به افزايش شكاف طبقاتي منتهي شد      هاي اسالمي بود كه اين وض     داشتند و نه مورد تأييد آموزه     

تـصريح امـام موسـي صـدر          رسد چنين وضعيتي به فقدان صداقت هم منتهي شد و با توجه به            نظر مي 
به مجموعة اين داليل بايـد      . نيمي از جمعيت جامعه اسالمي از حضور سازنده در جامعه بركنار ماندند           

اي از كـشورهاي اروپـايي در        حضور و دخالـت پـاره      هاي جديد، استعمار نيز افزوده شود كه      در دوره 
افتـادگي و     كشورهاي اسالمي موجب شد كه منابع آنان به يغما برود و اين وضعيت بـه تعميـق عقـب                  

گر متمدن اروپايي با ابزارهاي نوين موجبـات تعميـق          كشورهاي سلطه . ضعف تمدني بيشتر منجر شد    
در در اين بخش تأكيد داشت كـه اسـتعمار فرهنگـي            ص. ماندگي را بيش از گذشته فراهم آوردند        عقب

  .موجب شده است كه استعمار اقتصادي و استعمار سياسي تعميق يابد و واجد پشتوانه مؤثري بشود
با فقدان جامعة اسالمي، توزيع نادرست ثروت و شروع و گسترش عياشي و انحراف و فروپاشـي                 

و موجب شد كه    ) 462، ص 2صدر،ج(»ريختشخصيت اسالمي از درون مسلمان فرو       «جامعة اسالمي   
جاي آوردن و انجام ديگر       رغم برگزاري مناسك عبادي از قبيل نماز گذاردن و روزه گرفتن و حج به               به

رهبـري  «آموزي دست بكشد و منحـرف شـود و سـپس              عبادات مانند اعتكاف، جامعة اسالمي از علم      
مة عوامل موجب شد كه جهـان اسـالم         بنابراين ه ) 468، ص 2صدر،ج.(»جهان مادي را از دست بدهد     

طـور   توان اين مطلب را استنباط كرد كه صدر بـه         از اين نكته مي   . رهبري جهان مادي را از دست بدهد      
ضمني درصدد است كه با ظهور مجدد جامعة اسالمي اين جامعه بتواند رهبري مادي جهان را نيـز بـه              

گونـه كـه    ور و جدا نيست و انسان مـسلمان همـان  دست گيرد؛ زيرا دنيا و عقبا در نگاه ايشان از هم د    
بـه تعبيـر صـدر، انـسان        . براي آخرت خويش بايد تالش نمايد بايد براي دنياي خويش نيز كار نمايد            

بنـابراين دنيـاي آبـاد      . مسلماني كه دنياي آبادي نداشته باشد مسلماً آخرت آبادي نيز نخواهـد داشـت             
صراحت ايشان در فقدان صداقت در        كه با توجه به     ن بر اين  افزو. داشتن مقدمه آخرت آباد داشتن است     

  .نمايدنوعي بر مسئلة تنزل معنوي جامعة اسالمي نيز تأكيد مي جوامع اسالمي ايشان به
داند در مكه مي) ص(هاي آغاز تأسيس و تشكيل جامعة اسالمي را از حضور پيامبر اكرمصدر نقطه

يافتـه،    اقدام بعدي براي حفظ اين انسان تربيـت       . كنداقدام مي سازي    كه ايشان به وظيفة تربيت و انسان      
. سـازي شـد   در مدينـه زمينـه  ) ص(تأسيس جامعة اسالمي در مدينه بود كه به سرپرسـتي پيـامبر اكـرم     

وظيفة رسالت، يعني ابالغ دعوت و رسـالت  «: كندرو صدر دو وظيفة عمده براي پيامبر ترسيم مي  ازاين
. [...] اي صالح بـسازد   كه پيامبر خدا مكلف است جامعه       يعني اين .  سرپرستي به مردم و وظيفة واليت و     
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پيامبر خدا در مدينه حكومت را به دست گرفـت تـا اسـالم و بـه تعبيـر امـروزي انقالبـش را عملـي                          
كند حضور شـخص پيـامبر و يـا         آنچه اسباب تداوم اين جامعه را فراهم مي       ) 446، ص 2صدر،ج.(»كند

اسالم تغييري است در همة مباني انديشه و رفتار بشري كه تا «: كند تصريح ميصدر. نائب ايشان است
پيش از اسالم حاكم بوده است؛ تغيير نگرش و تغيير عقيده و تغيير عمل و تغيير اخالق كه چهار ركن                    

يافته بمانـد، مگـر       ديگر امكان نداشت كه انسان جاهلي انسان مسلمان كمال        . دهنداصلي را تشكيل مي   
ها را رشد و نيروهاي خـوب  اي كه تواناييجامعه. اي اسالمي و صالح برايش فراهم آوريم      كه جامعه  آن

اين تأكيد صدر بـر     )  446، ص 2صدر،ج.(».»ها را طرد و حق و عدالت را حراست كند         را حفظ و بدي   
افتـه  ي  هاي موجود و تأكيد بر حفاظت از انسان مسلمان كمـال          حضور قوي جامعه و پاسداري از ارزش      

شده است و جاي  بحث        به اين سبب است كه از نظر ايشان تأثير جامعه بر فرد، تأثيري روشن و ثابت               
  )446، ص2صدر،ج.(». و ترديد نيست

تـدارك ديـده بـود      ) ص(بخش عمدة ديگر انحراف جامعه ازآنجا ناشي شد كه آنچه پيـامبر اكـرم             
اي تـالش كـرد و       سال بـراي چنـين جامعـه       رسول گرامي اسالم ده   «تحقق نيافت؛ زيرا به تعبير صدر،       

طالب بسپرد، و اين همان چيزي است كه مـا از آن بـه    سپس، مأمور شد كه اين نقش را به علي بن ابي  
به ) 446، ص 2صدر،ج.(». »بايست سازندگي جامعه اسالمي استمرار يابد     كنيم؛ زيرا مي  واليت تعبير مي  

امعة اسالمي نيز به سمت و سويي كه پيامبر آن را ترسـيم       كه واليت استمرار نيافت درنتيجه ج       دليل اين 
روز جامعـة اسـالمي از        كرده بود سوق نيافت و جامعة اسالمي به سمت انحراف مايل گشت و روزبـه              

  .فضايي كه پيامبر آن را ترسيم كرده بود دورتر شد

  بازگشت به جامعة اسالمي: حل راه -7
. دهـد را پيـشنهاد مـي  » جامعة اسـالمي «، بازگشت به    ماندگي  امام موسي صدر براي رهايي از عقب      

مـسلمانان عقـب ماندنـد؛ زيـرا جامعـة اسـالمي را از دسـت دادنـد و اگـر                     «كند كه   رو تأكيد مي    ازاين
) 463، ص 2صـدر،ج .(».»خواهند همان وضع پيشين را بازيابند، بايد جامعة اسـالمي تـشكيل دهنـد              مي

انحرافات به وجود آمده در جامعـة اسـالمي از ميـان بـرود،       درواقع ايشان در اين انديشه است كه اگر         
افتادگي جوامع اسالمي از ميان خواهد رفـت و درنتيجـه    بسياري از مسائل و مشكالت و ازجمله عقب      

گيرد كه الزامات   رو، جامعة اسالمي در زماني شكل مي        ازاين. ما شاهد تمدن نوين اسالمي خواهيم بود      
اي مورد توجـه قـرار گيـرد و جامعـه و تمـدن نـويني بـر اسـاس                    عههاي تمدني چنين جام   و شاخص 
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  .هاي اسالمي شكل گيرد كه انسان معاصر بتواند در پرتو آن مؤمنانه و در آرامش زيست نمايد آموزه
توان اين تأكيد را نيز دريافت نمود كه هنگامي جامعة اسالمي دوبـاره             از فقرة پاياني بند گذشته مي     

هاي واقعـي اسـالمي و تحـت        سير صحيح قرار خواهد گرفت كه متكي به آموزه        گيرد و در م   رونق مي 
تواند مجـدداً   سازي به اضافة جامعة اسالمي در پرتو واليت مي          درواقع انسان . زعامت واليت قرار گيرد   

پاسـخ بـه ايـن    .جامعة اسالمي را در مسير صحيح رشد، پيشرفت و توسعه و تمـدن نـوين قـرار دهـد           
پردازد، البتـه دامنـة     ونه استمرار يافته و چگونه در حال حاضر به ايفاي نقش مي           پرسش كه واليت چگ   

هاي مختلف امام موسي صـدر و        اما طبيعي است كه با توجه به اقدامات و فعاليت          1بسيار وسيعي دارد  
ويژه تأكيد ايشان بر بازگشت به جامعة اسالمي بتوان گفت ايشان خودش را در موضـع و موقعيـت                     به

رو در پي احياي مجدد جامعة اسـالمي اسـت كـه در آن نقـش ولـي و                     قرار داده است و ازاين    واليت  
  .واليت بسيار برجسته خواهد بود

فهـم  «و  » آگـاهي بخـشي   «كه صدر در كنـار تـشكيل جامعـة اسـالمي بـر دو عنـصر                   افزون بر اين  
يجـاد جامعـة اسـالمي      نيز تأكيد زيادي دارد و اين دو را ازجمله عامل ا          ) 484، ص   2صدر،ج.(»»اسالم
كنـد  كند كه سكوالريسم مشكل جوامع اسـالمي را حـل نمـي           صراحت تأكيد مي    رو به   ازاين. شماردمي

، ص  2صـدر،ج .(». آيـد گرايي نيز از پس مشكالت موجود در جوامع اسالمي برنمي         طور كه فرقه    همان
ست و بـه يـك معنـا    اين در حالي است كه دولت لبنان يك دولت وابسته به يك دين خاص نيـ         ) 489

سكوالر است و جامعة لبنان هم يك جامعة طايفي است كه صدر براي حركت رو به رشد اين جامعـه              
. شـمارد هاي موجود تأكيد كرده و آن را به رسيمت شـناخته و ضـرورت جامعـة لبنـان مـي                   بر تفاوت 

رة تمـامي اديـان     بنابراين از اين منظر در پي تأسيس جامعة اسالمي و جامعة ديني اسـت كـه در گـست                  
امام موسـي صـدر در گفتگـويي دربـاره لبنـان      . بتواند مشكالت جوامع اسالمي را به نحوي حل نمايد  

  :گويدضرورتي ديني و تمدني مي
اي با فرق مختلف كـه رو بـه جهـان    در لبنان نظامي شكل گرفته كه در جهان نظير ندارد و جامعه     «

دانست كـه اثبـات كـرده اسـت كـه همزيـستي اديـان و                توان لبنان را ضرورتي ديني        مي. گشوده است 
توان آن را ضرورتي تمدني برشمرد كه رابطـه      حال، مي   اي واحد امكان دارد و درعين       مذاهب در جامعه  

هايي تمدني  ها را به شكل دريچه    مذهبانشان در خارج اين فرقه      ديني و ميان اعضاي فرق مختلف و هم       
......................................................................................................................... 

فصل به بحث درباره موضوع واليـت پرداختـه و            نگارنده در كتاب درآمدي بر انديشه سياسي امام موسي صدر در يك           .  1
  .طور مبسوط موردبحث قرار داده است ديدگاه صدر را به
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ترتيب، نقطه التقا و      اين  هاي جهان گشوده است و لبنان، به      تمدنها و   به روي همه جهان و همه فرهنگ      
دولت لبنان دولتي سكوالر نيست، بلكه نماينده همه فـرق مختلـف و             . رشته پيوندي براي تفاهم است    

  ) 434، ص 2صدر،ج.(».»هاي معنوي است كه ميان همه اديان مشترك استمتكي بر ارزش
 البته در موارد بسيار ديگري با نقد همراه است و ايـشان در              اين نگاه مثبت صدر به دولت در لبنان       

 در لبنان از بين برود و       -هاو نه فرقه   -ايد كه در تالش است نظام فرقه      كنهاي خويش تصريح مي   گفته
دانـد امـا آن را متكـي بـر     كـه در اينجـا دولـت را صـريحاً سـكوالر نمـي            صدر در عين اين   . ملغا شود 

درواقع در نظر صدر، در جامعة متكثر لبنان به دولتي نياز   . داندهمة اديان مي  هاي مشترك معنوي     ارزش
است كه ابعاد مشترك معنوي همة اديان را دارا باشد تا بتواند مورد وثوق و اطمينان همة جامعه تلقـي                    

  .شود
منظور احياي تمدن اسالمي به معناي آن نيست كه           توصيه صدر براي بازگشت به جامعة اسالمي به       

بلكـه بـه ايـن      ) 213، ص   3صدر،ج.(»آوري و تشكيالت را از دست بدهيم        دستاوردهاي مدنيت و فن   «
عنوان دوروية تمدن در دورة معاصـر   معنا است كه به ارزيابي تجربة تمدني غربي و تجربة كمونيسم به        

سـتي،  بپردازيم و نتايج اين دو تمدن در عرصة انساني و دسـتاوردهاي انـساني ازجملـه جنـگ، نژادپر             
  )213، ص 3صدر،ج. (گري در نظر گرفته شودكشي، طغياناستعمار، بهره

عنوان يك تجربة غير غربي در نظر گرفته است به نظر قابل تأمل               كه صدر تجربة كمونيسم را به       اين
هـاي غربـي رشـد و نمـو         اي از نوع غربي است كه در دامان انديشه        است؛ زيرا اين تجربه خود تجربه     

عنـوان دو تجربـه       نابراين تفكيك و تمايز اين دو نگاه كه هر دو خاسـتگاه غربـي دارد بـه                ب. يافته است 
عنوان دو تمدن ياد شود شـايد چنـدان           كه از اين دو تجربه به       بحث و بررسي است اما اين       متفاوت قابل 

تيم صدر حتي بر اين نظر است كه ما داراي تجربة تمدني اسالمي هم هـس         . قابل دفاع و استدالل نباشد    
اما اين تجربه كه از قرن چهارم هجري در ميان مسلمانان ايجاد شده است با توجه بـه تهـاجم فكـري                      

كه ايـشان معتقـد اسـت ايـن           ويژه اين   به. تمدن غربي مورد غفلت قرارگرفته و به آن توجه نشده است          
بناي علوم جديـد    زير«تصريح صدر،     ويژه به   به. تجربه سرشار از دستاوردها و نتايج سودمند بوده است        

» .هاي تمدني فراواني در آن دوره وجود داشته اسـت         ريزي شده و تجربه   هاي اسالمي پي  در آموزشگاه 
 بخشي از اين عدم توجه به تجربة تمدن اسالمي نيز مربـوط بـه خـود جوامـع                   1)212، ص   3صدر،ج(

......................................................................................................................... 
هـاي سـيار،    رسـاني بهداشـتي بـه منـازل، بيمارسـتان           شهرسـازي، آب  : ها در كالم صدر عبارتند از     برخي از اين تجربه   .  1

  ... .سازي براي نظافت در زندگي و هاي علمي، فرهنگآموزشگاه
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نة تمايل به جدا شدن شود كه اين خود نشاهايي بيان نمياسالمي است كه در متون درسي چنين تجربه
اي جز تقليـد از     پيشينه جلوه دادن مسلمانان است كه درنتيجة آن چاره        نوعي بدوي و بي     از گذشته و به   

حال صدر نقدهاي جدي به تمدن غربي      بااين) 213 -212، ص 3صدر،ج. (تجربة تمدن غربي را ندارند    
خورده   تمدن است، تمدني شكست   تمدن غربي، اگر هم فرض كنيم       «دارد ازجمله بر اين نظر است كه        

، 3صـدر،ج (» .هاي متعددي دارد و نتوانسته بشر را به سعادت برسـاند          ها و تناقض  است؛ زيرا دشواري  
شود و رايج اسـت     عنوان تمدن غربي اطالق مي      كه آنچه به    كه صدر البته در اصل اين       گو اين ) 213ص  

عنـوان يـك واقعيـت در         ه تمدن غربـي را بـه      اي است ك    گونه  البته كليت مباحث صدر به    . پذيردرا نمي 
  .پذيردجوامع غربي مي

درهرحال سيد موسي صدر در نگاه خود به اين وضعيت جهات مختلفي را لحاظ و در اين مـسير                   
به احكام به شكلي    «كه    يكي اين : توان به دو نكته اشاره كرد     نمايد كه ازجمله مي   هايي را ذكر مي   توصيه

خود را صرف برخورد با مسائلي نكنـد كـه جـزو اصـول و جـوهر اسـالم                   متحول عمل كند و نيروي      
اي استفاده كند كه بتواند ديگران را جذب كند و تـصويري              گونه  بايد از احكام به   «كه    و دوم اين  » نيست

اما اين نگاه نيز نبايد به اين تصور بينجامد كه گويا بـه        ) 212، ص   3صدر،ج(» .مترقي از دين ارائه دهد    
براي پاسداري از   «تقابل با تمدن مسلط غربي برخواسته است بلكه توصيه صدر اين است كه              مقابله و   

وجـه بـه معنـاي محـروم      هيچ اين منطقه هيچ راهي جز تكيه كردن بر انديشة اسالمي نداريم كه البته به          
 ها و همچنين بـه معنـاي توجـه نكـردن بـه     شدن از دستاوردهاي تمدن و روابط دوستانه با ديگر ملت      

  ).213، ص 3صدر،ج(» .هاي جهاني و حفظ نكردن توازن در منطقه و بهره نبردن از آن نيستسياست

  گيري نتيجه
كه صـدر بـراي عبـور و گـذار از ضـعف               توان به آن اشاره و تأكيد كرد اين       بندي مي   آنچه در جمع  

در ميان . دهدر مياي از عناصر دروني را مورد تأكيد قراماندگي جوامع اسالمي مجموعه   تمدني و عقب  
همة عناصر مورداشاره صدر شايد بتوان گفت برخي از عناصر مذكور مانند صداقت در قول و عمل و                  

-از سويي كنار گذاشتن نظام فرقه     . يابدضعف احساس مسؤوليت اجتماعي وجهي اخالقي پررنگي مي       

بايد ساختار اجتمـاعي و تـا       اي و كنار گذاشتن زنان از كار و فعاليت اما وجهي ساختارگرايانه دارد و               
برخي عوامل مانند تبديل خالفت به سلطنت نيز داراي وجهي . هاي فقهي بايد اصالح شوندحدي نگاه 

اي تاريخي است كه در آغاز مسيري را در جوامع اسالمي پيش كشيده است كه به انحراف بخش عمده   
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حل همانـا بازگـشت       كند كه راه  يد مي در اين ميان البته صدر تأك     . هاي اسالمي ختم شده است    از ارزش 
شـود اگرچـه عناصـر      درواقع نگاه صدر به وزن دهي به همة عناصر ختم مـي           . به جامعة اسالمي است   

. يابـد اخالقي واجد سهم بيشتري در بازگشت به جامعة اسالمي دارد و بنابراين اهميت بيشتري هم مي               
نـوعي    ميت بيشتري برخوردار باشد؛ زيرا بـه      اين موضوع در مباحث امام موسي صدر نيز از جلوه و اه           

شـايد ديگـر    هـاي اخالقـي در جامعـه سـامان يابـد            به ديگر سخن، اگر ارزش    . شودتر تلقي مي  مبنايي
ها مانند بخش ساختاري و اجتماعي نيز خود را با وضعيت اخالقي موجود وفـق داده و اوضـاع                    بخش

  .سامان بيشتري بيابد

 منابع
 قرآن كريم .1

، به اهتمام و ترجمـه مهـدي فرخيـان،          )3(هاي اقتصادي اسالم  رهيافت،  )1386(وسي،صدر، سيد م   .2
 . تحقيقاتي امام موسي صدر-تهران، مؤسسه فرهنگي 

، ترجمـه مهـدي   )4(گفتارهاي تفسيري امام موسي صدر: ، براي زندگي )1391(صدر، سيد موسي،     .3
 .دوم تحقيقاتي امام موسي صدر، چاپ -فرخيان، تهران، مؤسسه فرهنگي 

هـا و مقـاالت     مجموعة گفتارها و مـصاحبه    : گام با امام    به  مجموعه گام ،  )1396(صدر، سيد موسي،     .4
 . تحقيقاتي امام موسي صدر-، تهران، مؤسسه فرهنگي 2و3ر، جلد سيد موسي صد

 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران .5

، مجموعـه   » صـدر  هاي تمدن در آثـار امـام موسـي          الزامات و شاخص  «،  )1397(زايي، شريف، لك .6
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