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 مقدمه و طرح مسئله
بسته به اینکه در چه . امروزه تعاریف بسیار متفاوت و متنوعی درباره مسئله اجتماعی وجود دارد

مکتبی قرار داشته باشیم و چه تعریفی درباره جامعه و امر اجتماعی بیان کنیم، تعریف مسئله 
اکنون این مسئله ). 68: 1390افشارکهن، (هاي آن متفاوت خواهد بود  حل امدها و راهاجتماعی، پی
این پرسش بسیار مهم و . یک ارجحیت دارد شود که در میان تعاریف متعدد، کدام مطرح می

هاي حل  دقیقی است، زیرا تعریف مسئله اجتماعی، مصادیق آن را در جامعه تعیین و سیاست
گذاري براي حل  ریزي و سیاست در تمام جوامع در امر برنامه. کند مسئله را نیز مشخص می
از آنجایی که حل مسائل اجتماعی، نیازمند . بندي مسائل اهمیت دارد مسائل اجتماعی، اولویت

بایست تعیین شود که حل کدام مسائل اولویت  هاي مادي و زمان بسیار است، می صرف هزینه
طرح دیگر این است که چه کسی اولویت مسائل را تعیین هاي م پرسش. تر است دارد و حیاتی

بندي مسائل اجتماعی را دارد و مرجع  کند، کدام مرجع صالحیت تعریف، ارزیابی و اولویت می
 . کند بندي می مذکور، بر اساس چه معیارهایی مسائل اجتماعی را اولویت

مسائل اجتماعی، شناسان مالك و معیار اصلی در تشخیص و تحلیل  به اعتقاد جامعه
ها  شود ارزش همچنین گفته می. یافته در نزد مردم است شده و تعمیم هاي اجتماعی پذیرفته ارزش
هاي مطلق، گذشت زمان  در ارزش. هاي مطلق و نسبی ارزش: توان به دو دسته تقسیم کرد را می

اجتماعی نیز تابع  هاي نسبی یا و تغییر مکان اثري ندارد و معموالً متعلق به دین هستند و ارزش
شناس و تحلیل او از بحران  شناسی جامعه هایی که مبدأ مسئله ارزش. اند شرایط زمانی و مکانی
که  در حالی . هاي نسبی یا اجتماعی است هاي دسته دوم، یعنی ارزش اجتماعی است، ارزش

اوست، شناسی عالم دینی و تحلیل وي از محیط اجتماعی اطراف  هایی که مبدأ مسئله ارزش
بنابراین، با ). 68: 1379معیدفر، (هاي مطلق دینی خواهد بود  هاي دسته اول، یعنی ارزش ارزش

. شناسی دینی شناختی و مسئله شناسی جامعه مسئله. شناسی در جامعه مواجه هستیم دو نوع مسئله
امعه شناسی مذکور، باید مبناي تعریف و تشخیص مسئله در ج یک از دو نوع مسئله اینکه کدام

 . قرار گیرد، محل بحث مقاله حاضر است
شناسی  مشکلی که در حال حاضر در جامعه دینی ما وجود دارد، اهمیت روزافزون مسئله 
این پدیده به این . شناسی دینی توسط عالمان دین است رنگ شدن مسئله شناختی و کم جامعه

کند که  جتماعی تعریف میشناس چیزي را به عنوان مسئله ا ساز است که جامعه دلیل مسئله
بدیهی است در این صورت ممکن است مردم به دالیل . هاي مردم به آن حساسیت دارد ارزش
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. العمل نشان ندهند ها عکس مختلف به اموري نادرست عادت کرده باشند و نسبت به آن
به . مشناختی، در خصوص این امور با مسئله اجتماعی روبرو نیستی بنابراین، از دیدگاه جامعه

تواند کامل و  شناس همواره با این نقص مواجه است و نمی شناسی جامعه همین دلیل، مسئله
هاي الهی که مبتنی بر فطرت نوع  معتبر باشد؛ اما یک عالم دینی ممکن است با رویکرد به ارزش

 ).همان(انسان نیز هست، امور مغفول در ذهنیت جامعه را مسئله و بحران آن جامعه بداند 
برخاسته از مبادي وجودي معرفتی و غیرمعرفتی هر جامعه  اي اجتماعی، که مسئله ییآنجا از

مسائل ها و مبادي معرفتی آن جامعه،  با توجه به ارزشکه  ت داردضرور ،و فرهنگی است
به مبادي معرفتی  باید اجتماعی نیزمسائل  براي حل. دهیمرا به درستی تشخیص  اجتماعی

زا و بومی گام  درون هاي هدر راستاي تولید نظریشناسی دینی  با مسئلهنیم و خودمان رجوع ک
زا  برون هایی هدر غیر این صورت با نظری .کنیمو بسترهاي تولید علوم بومی را فراهم  ریمبردا

مواجه خواهیم بود که برخواسته از مبادي معرفتی جامعه ما نیست و نه تنها به حل مسائل ما 
یند و آ میبه دنبال  نیز ها آنبه تدریج مبادي معرفتی  ،ورود آنها به جامعه بلکه با ،کند کمک نمی

 را نداشته باشد، دچار استحاله فرهنگی ها آندر صورتی که مبادي معرفتی ما توان مقابله با 
مان روبرو خواهیم  بیگانه و ناسازگار با مبادي جامعه هاي هو با گستره وسیعی از نظری شویم می
 .)76: 1388 یا،پارسان( بود

و  بشناسیممسائل بومی جامعه را  ضرورت دارد با کمک مبادي معرفتی اسالمی، رو، ایناز 
بدین ترتیب، در  .پاسخ دهیم ها آنزا به  درون هاي هو با تولید نظرییادشده طریق مبادي از

ر صدر هاي آن در اندیشه شهید محمد باق حل پژوهش حاضر، چیستی مسئله اجتماعی، آثار و راه
در بررسی حاضر تالش شده است با  استفاده از روش مطالعه اسنادي و . است تحلیل گردیده

تحلیل محتواي کیفی، متون شهید محمد باقر صدر بررسی گردد و با بررسی مسئله اجتماعی از 
شناسی  در ضمن با مقایسه مسئله. شناسی دینی ارائه شود دیدگاه ایشان، الگویی عملی از مسئله

شناختی در  شناسی جامعه هاي مسئله ها و کاستی شناختی، ضعف شناسی جامعه نی با مسئلهدی
 .جامعه دینی ایران مورد بررسی قرار گیرد

بررسی مسئله اجتماعی از دیدگاه شهید محمد باقر  ،کالن یدر نگاه پژوهش حاضرهدف 
شهید  دیدگاهعی از اجتمامسئله  )1 :شود مطرح می زیر هاي پرسشو در این راستا  صدر است

 شهید محمد باقر صدر دیدگاهاجتماعی از مسئله  آثارنتایج و ) 2چیست؟  محمد باقر صدر
 وجود دارد؟ شهید محمد باقر صدردیدگاه اجتماعی از مسئله  براي ییها حل راهچه ) 3اند؟  کدام
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 روش پژوهش
اي، با اتکا به روش  نهاز روش مطالعه کتابخا 1بندي دوورژه در بررسی حاضر، برمبناي طبقه

فن مورد استفاده در بررسی ). 105: 1375دوورژه، (متنی بهره گرفتیم  کالسیک از تحلیل درون
طور مستقیم و  حد تحلیل نیز موضوعاتی است که بهوا .حاضر، تحلیل محتواي کیفی است

هاي شهید  باند و واحد زمینه، کلیه متون و کتا غیرمستقیم به بررسی مسئله اجتماعی پرداخته
 . صدر است

 مبانی نظري
شناسی وجود دارد، در بخش  به منظور آشنایی با تعاریفی که درباره مسئله اجتماعی در جامعه

شناسی انجام  مبانی نظري مروري مختصر بر ادبیات مسئله اجتماعی در مکاتب مختلف جامعه
ین بخش، تعاریف متعدد در ا. گردد ها مطرح می شود و موضوع اصلی مقاله در بخش یافته می

شود و بنابراین، خوانش پربارتري از  ها مطرح می هاي آن حل درباره مسئله اجتماعی، پیامدها و راه
 .گردد آثار شهید محمد باقر صدر و شاگردانشان انجام می

ها و  ها، آگاهی یک مسئله بیانگر ابهام، تردید یا ناسازگاري است که در پنداشت«
توان پیدایش یک مسئله را  از این رو، می. ا از واقعیت به وجود آمده استهاي ذهنی م برداشت

امر ذهنی در این . حاصل شرایط ناهمخوان و ناهماهنگ میان امر ذهنی و امر عینی قلمداد کرد
هاي نظري ایجاد شده براي درك واقعیت یا حاکی از  ها و نظام تواند بیانگر نظریه جریان می

نمایاند که  تر، یک مسئله زمانی رخ می مشخصی باشد؛ به عبارت روشنهنجار یا نظام ارزشی 
پنداریم و آنچه در واقعیت وجود دارد، ناسازگاري  میان آنچه ما در ادراك خود آن را صحیح می

توان ناشی از فاصله گرفتن شرایط و  مسائل اجتماعی را می. آید و عدم انطباق به وجود می
کننده شرایط مطلوب دانست؛ اما باید یادآور شد  و موازین مشخصهاي معین از معیارها  وضعیت

در واقع، در بسیاري از . تواند مسئله اجتماعی قلمداد شود که هر وضعیت نامطلوبی الزاماً نمی
اي پنداشته  گردد یا هزینه حاالت، نامطلوب بودن یک وضعیت به مثابه وضعیتی ناگزیر قلمداد می

 1390افشارکهن، (» ا تحقق امر مطلوبی، ناچار از تحمل آن هستیمشود که براي دستیابی ی می
:12 .( 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــ  ــــــــــ
1. Duverger 
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اند موقعیتی وجود  شناسان زمانی که تعداد کافی از مردم یک جامعه موافق به اعتقاد جامعه«
کند و باید کاري براي جبران  شان را تهدید می هاي اساسی و اکثر ارزش  دارد که کیفیت زندگی
در واقع، جامعه آن موقعیت را به عنوان یک مسئله اجتماعی تعریف  آن موقعیت انجام شود،

هایی اجتماعی اعم از  مسائل اجتماعی جامعه، پدیده«). kornblum 12 :1980,(» کرده است
شرایط ساختاري یا الگوهاي کنشی است که در مسیر تحوالت اجتماعی بر سر راه توسعه، یعنی 

گیرد و مانع تحقق  هاي اجتماعی قرار می م و گروهوضعیت موجود و مطلوب مورد توجه مرد
). 2: 1383عبدالهی، (» شود ها می هاي آن ها و کمال مطلوب اهداف و تهدیدکننده ارزش

هایی دردناك یا غیرمطلوب براي توده  شناسان کالسیک مسائل اجتماعی را موقعیت جامعه«
ناسی به هر موقعیتی که تعدادي از ش براي مثال، در فرهنگ جامعه. اند واقعی مردم تلقی کرده

افراد آن اجتماع، نامطلوب تلقی کنند و نیاز به کنش گروهی براي اصالح آن باشد، مسئله 
هاي قابل توجهی از مردم نیز  عدم انطباق عمل یا موقعیتی با ارزش. شده است  اجتماعی گفته

 ). 16: 1377آزادارمکی و بهار، (» مسئله اجتماعی تلقی شده است

 ، معتقد به رویکرد بر»نگرشی نو در تحلیل مسائل اجتماعی«دانیلین لوزیک در کتاب 
زا، شایع و تغییرپذیر  داند که غلط، مشکل گرایی است و مسئله اجتماعی را شرایطی می ساخت
 براي جهانی یا مطلق شیوه که است اي پدیده مسئله اجتماعی،). 23: 1388، 1لوزیک(باشد 
 و ها فرهنگ افراد، اجتماعی موقعیت مکان، زمان، با ارتباط در زیرا. ردندا وجود آن تعریف
 متفاوت، اجتماعی هاي گروه و ها حکومت ها، قدرت ها، ایدئولوژي مختلف، هاي فرهنگ خرده
شناسان مسئله اجتماعی را مشکالتی آزاردهنده تعریف  جامعه ).39: 1387 بخارایی،( است نسبی
ساختاري است و  -وانی از مردم ارتباط دارد، ناشی از علل اجتماعیاند که با تعداد فرا کرده

 عدهوضعی که  ،در واقع ).Moulder, 2000( نیز استساختاري  -هاي اجتماعی حل مستلزم راه
توان در  شود که می و چنین احساس  باشدکثیري از افراد را طوري مبتال ساخته که نامطلوب 

بیان  به ).17: 1381مظلوم خراسانی، (باره آن اقدامی کرد جمعی در پرتو اقدام اجتماعی دسته
ناشی از روابط انسانی دانست که خود جامعه را به  اي مسئلهتوان مسئله اجتماعی را  می ،کلی

، 2باتامور(شود  مردم میتعداد کثیري از ات مهم نیتحقق تممانع کند یا  طور جدي تهدید می
 ). 345: 1353، 3کنیک( استی در جامعه نظم نوعی بیماري یا بی و) 379: 1370

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ــــ  ــــــــــ
1. Lozic 
2. Batamor 
3. Knik 
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توان به بیان برخی  به اعتقاد برخی نویسندگان، براي تعریف مسائل اجتماعی، می
هاي زیر براي مسائل  براي مثال، ویژگی. خصوصیاتی پرداخت که مسائل مذکور واجد آن هستند

واقعی ) بودن؛ ج تاریخی) ماهیت اجتماعی و عمومی داشتن؛ ب) الف: اجتماعی بیان شده است
چندبعدي و ) پذیر بودن؛ و کنترل) متغیر و نسبی بودن نسبت به زمان و مکان؛ ه) و عینی بودن؛ د

اي،  در رویکرد دیگري، براي فهم هر موضوع یا پدیده). 29: 1384ستوده، (اي بودن  رشته بین
اعی، باید به ذکر بدین ترتیب، براي درك بهتر مسئله اجتم. شود مصادیق مرتبط با آن بیان می

 ).45: 1390افشارکهن، (ها و مصادیق روشنی پرداخت که مبین وجود یک مسئله هستند  مثال
در بررسی حاضر، تعریف مسئله اجتماعی در قالب رویکردهاي مختلف مورد توجه بوده 

 هاي ها و واقعیتاي از پدیدهمعیارهاي مورد استفاده براي در نظر گرفتن یک یا مجموعه. است
هاي مذکور ممکن است با یکدیگر  مالك. اجتماعی به عنوان مسئله اجتماعی، متفاوت است

هاي در برداشت. شوندناهمخوان نباشند، اما هر یک منجر به برداشتی خاص از مسائل اجتماعی 
هاي شود و از دریچه اي نیز پیشنهاد میمذکور براي حل مسائل اجتماعی، راهکارهاي ویژه

گیري مسائل اجتماعی مورد توجه قرار ك و فهم علل، پیامدها، شرایط و فرایند شکلمتفاوتی، در
مسئله «شناسی، با ابهام نسبی در تعریف فضاي مفهومی بنابراین، در حوزه جامعه. گیرد می

نظرها در تعریف، با ارجاع به  بدیهی است قسمت اعظم این اختالف. روبرو هستیم» اجتماعی
شناسان در تعریف جامعه و امر اجتماعی  رفته شده از سوي جامعهچارچوب بنیادین برگ

شناسی بسته به آنکه چه برداشتی از جامعه و  پذیر است؛ به عبارت دیگر، هر جامعه درك
هاي اجتماعی داشته باشد، از یکی از رویکردهاي کارکردگرایی، تضاد، کنش متقابل نمادي  پدیده

ها را مسئله اجتماعی  گیرد تا برخی شرایط یا وضعیت ه میشناسی بهر هاي جامعه یا سایر نظریه
در واقع، تحت تأثیر رویکرد برگزیده شده توسط هر پژوهشگر . بداند و به بررسی آن بپردازد

اجتماعی، بینش و روش خاصی از سوي وي اتخاذ خواهد شد که با چارچوب بنیادین اولیه، 
 ).34: 1390افشارکهن، (سنخیت و هماهنگی داشته باشد 

 هاي پژوهش  یافته
هاي  یافته. هاي حاصل از خوانش و تحلیل متون شهید صدر در چند بخش تنظیم شده است یافته

 .بینی الهی و توحیدي اسالمی است بینی شهید صدر، جهان بخش اول بیانگر این است که جهان
ت الهی نگهداري با عنایت و مشی کهاست  اي جهان آفریده ،بینی توحیدي اسالمی از نظر جهان

هیچ چیزي  .گردد نیست و نابود می ،اي عنایت الهی از جهان گرفته شود اگر لحظه و شود می
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 و نظام احسن و اکمل است ،نظام موجوداست،  نابجا و خالی از حکمت و فایده آفریده نشده
ی نقش توحید در این است که دید فکري و ایدئولوژي روشن«. جهان به عدل و به حق برپاست

آل برتر یگانه، یعنی  ها و اهداف انسان را یکجا در یک ایده توحید همه آرمان. دهد به ما می
 ).197.: ق 1421الصدر، (» کند خداوند سبحان جمع می

وجود رابطه اقتداي . گیرد بینی توحیدي چند اصل اساسی را نتیجه می شهید صدر از جهان«
بر جهان و انسان » حاکمیت مطلقه خداوند«اسی عبودیت، بیانگر اصل اس -عبد یا ربوبیت -رب
ها با عنوان  شود که از آن هایی اداره می دار و بامعنا بر اساس قوانین و سنت جهان، هدف. است

بر این اساس، دومین اصل بنیادین در اندیشه سیاسی صدر، وجود سنن . گردد یاد می» سنن الهی«
بر مبناي حکمت خود انسان را آفرید و او را  همچنین خداوند. الهی حاکم بر جهان هستی است

» به دلیل دارا بودن گوهر عقل و نیروي تعقل و تدبر، کرامت و فضیلتی ذاتی و فطري بخشید
شهید صدر از حاکمیت یا والیت اعطایی خداوند به بشر به صورت ). 34: 1387جمشیدي، (

یاد کرده است که مبناي » استخالف«، »خالفه االنسان«، »خالفه العام«جعل تکوینی، با عناوین 
از دیدگاه صدر چنین حاکمیتی به صورت تکوینی . ایجاد نظام سیاسی و تشکیل حکومت است

از همین رو مسئله ... «. و فطري از جانب خداوند و مدیر و مدبر هستی بر بشر عرضه شده است
الصدر، (» ....ی استخالفت انسان، از دیدگاه قرآن، در حقیقت شالوده حکومت انسان بر هست

 ).9-10.: ق 1399
بر  ایشانشناسی  طور کلی معرفت  بهگردد که  شناسی شهید صدر محرز می با بررسی معرفت
براي اثبات حقیقت کافی نیست؛  ییتنها نخست اینکه عقل استداللی به: دو اصل استوار است

شناسی  دیگر آنکه معرفتو ) 46-41: 1357صدر، ( بلکه باید با معارف دیگر نیز آمیخته باشد
مقایسه  ها فلسفه سایرصدرایی را با  هصدر از نوع ارتباطی و تطبیقی است؛ یعنی ایشان فلسف

ها  شناسی نیز اهمیت داده و سپس آن وجودشناسی به مسائل معرفت کرده است و عالوه بر مسئله
 ).24: 1358صدر، ( و با عقاید شیعه تطبیق داده است ساختهرا با وحی مرتبط 

شود و منابع و ابزار  در خطوط کلی حکمت متعالیه ترسیم می شهید صدر شناسی معرفت
معرفتی او یعنی تعقل و تفکر، بر اساس منبع عقل، تجربه و مشاهده، بر اساس منبع طبیعت و 

شریعت و کتاب، بر اساس منبع سنت و کتاب نیز تاریخ و کشف و شهود، بر اساس منبع دل و 
مرتبط یک  هم که همگی، اضالع به يا گونه به. شود کار گرفته می  جمع سالم به صورت  به ،الهی

. مستقل داشته باشندبه طور که هر کدام جاي خود را   و نه به صورت خطوط موازي استمربع 
، دانسته استاعتبار  برخوردار ازرا  ي یادشدهابزارهاهمه شهید صدر نیز مانند مالصدرا، 
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و کارایی هر یک با دیگري  لمرواما ق .کند دیگري را نقض نمی آنهاک از ی اي که هیچ گونه به
و معتقد است که  دانسته استالبته ایشان معرفت تجربی را مکمل معرفت عقلی . متفاوت است

اي که نتایج حس و تجربه را گردآوري  مرحله :دارددر این صورت، معرفت مراحل دوگانه 
 ).20: 1360 صدر،(کند  عقل توجیه می به لحاظرا دستاوردها  اي که کند و مرحله می

معرفتی که عقل نیز آن را تأیید . آن است» وحیانی«ترین معرفت، نوع  در نزد صدر، یقینی
شناسی  در معرفت. پذیرد طور که معرفت وحیانی، معرفت عقلی و عرفانی را می  کند؛ همان می

به این معنا که انسان باید از عمق  .پذیر شده است لیتئوصدر، انسان بر اساس آگاهی، مس
 ،واسطه انجام آن ی خود را بشناسد و به آن آگاه شود تا بتواند بهتولیت حیائوجودش مس

، ایشان به اعتقاد). 13-10: .ق 1399، الصدر( خود را تأمین کند هولیت سعادت جاودانئمس
صدر، ( است پذیرتفسیرشناسی به میزان قابل توجهی با سیاست و تحوالت مربوط به آن  هستی
شناسایی بیشتر خالق و  در پیشناسی  در بحث هستیوي بر اساس همین نگرش،  ).28: 1360

عبارت دیگر،  به. تر جایگاه انسان در هستی و غایات آفرینش اوست اوصاف او و شناخت کامل
ط و هاي طبیعی را در پرتو رب آن است که پدیده در پی، بینی شهید صدر براساس این جهان

 .ها با انسان و خدا معرفی کند نسبت آن
جهان غیب و  هشناسی، مسأل باقر صدر در هستی هاي بحث سید محمد پایه ینتر از مهم

حواس بشر  هاست که از حیط  شناختی  بخشی از جهان، از جهان غیب ويمنظور . شهادت است
هاي هستی و  یتواقع هدر واقع هم. نیستپذیر  درك ،خارج است و با درك حسی متعارف

تفکیک غیب از شهادت در نظر صدر به این . موجود خارج از وجود انسان، محسوس نیست
یکی از  فقطگردد؛ بلکه جهان محسوسات،  معنا است که هستی در عالم طبیعت محدود نمی

اساسی وجود دارد،  يها تفاوت ،بنابراین، هر چند میان عالم غیب و شهادت. عوالم هستی است
اي ناگسستنی و عمیق میان آن دو برقرار است و هر چه در عالم شهادت است،  طهولی راب
خالق جهان و قوانین و سنن حاکم بر نه تنها در این بینش، خداوند، . اي در عالم غیب دارد ریشه

تنها در حدوث خود   فلسفی، جهان نه زبان و به است تر از آن، مدبر هستی نیز هستی، بلکه مهم
شاید بتوان گفت که  ).همان( ست، بلکه در بقاي خویش نیز وابسته و نیازمند اوستنیازمند خدا

با  وينگري  سازگاري جهان ،شناسی هاي منطقی شهید صدر در هستی یکی دیگر از نگرش
اسالم با فطرت درونی انسان و استعدادها، نیازها و به اعتقاد وي،  .فطرت درونی انسان است

: 1359صدر، ( هاست انسان هاصول مشترك بین هم هت و دربردارندهاي او سازگار اس خواسته
مداري جهان هستی و  گردد و اصل حق هستی بر مدار حق میه بنابراین، اید ؛)71-73
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و حقانیت خلقت هستی معنا » حق«مندي آفرینش با توجه به گستره و ژرفاي معناي  هدف
جلیات این حقیقت، آن است که جهان یکی از ت .کند هاي مختلف جلوه می به صورتیابد و  می

 این است به تعبیر دیگر، تقدیر الهی. قوانین و سنن الهی استوار شده و انتظام یافته است هبر پای
بنابراین، . هایش در مرزهاي خاصی عمل کند اي انتظام یابد و پدیده که هستی بر نظم ویژه

ینش آن، نقش مهمی در حیات انسان نبودن آفر هاي معتقد به اصل هدفمندي عالم و عبث انسان
یابد و  انگارانه در ذهن چنین انسانی راه نمی هاي پوچ هرگز اندیشه. کنند و زندگی سیاسی ایفا می

اسالم بر اساس آن،  وجود خواهد آمد که  نگري به اش از هستی، نوعی جهان فلسفی دیدگاهدر 
شهید صدر  .ها را دارد ندگی انساندادن به ز  قدرت و توانایی هدایت و رهبري بشریت و جهت

کشیدن بار   دوش  کرده است که اسالم نیرومندترین مکتب براي بهیان در اولین اثر علمی خود ب
 ها و الگوها است ترین هدف سوي عالی  دادن امت اسالمی به  ولیت رهبري اعتقادي و جهتئمس

 ).همان(
بر ی مبتنینی ب ، جهانیطور اصول ه ب« گردد که شناسی شهید صدر مشخص می با بررسی انسان

جمشیدي، (» سرشته شده است ینکه طبعش بر د یمحور است؛ اما انسان ، انسانیشانا قرآن
ایشان در . دارداز دیدگاه سید محمدباقر صدر، انسان سرشتی با قابلیت دوبعدي « ).22: 1387

 ،خش مادي، تعبیر به صلصالکند و از ب هاي مختلف را بیان می هاي انسان، جنبه توضیح قابلیت
مادي و حیوانی انسان است ـ و  هـ که این تعابیر بیانگر جنبکرده و حماء مسنون  طین الزب

بودن، معنویت و عقالنیت دانسته است و معتقد است که انسان با   ملکوتی را ناظر به ناطق هجنب
در این بینش، عامل مهم، . پیوسته شکل گرفته است هم مرتبط و به هم ابعادي مختلف و سخت به

هاي انسان  در رفع نیازمندي) خوددوستی(طبیعت درونی انسان است و نقش حب ذات 
دهد که  تاریخ انسان گواهی می«وي معتقد است که  ).همان(» کننده دانسته شده است تعیین
فع اي براي ر اگر حب ذات در سرشت بشر نبود، انگیزه. اي اصیل است غریزه، خوددوستی هغریز

رفع نیاز در بشر وجود داشته  هنیازها وجود نداشت؛ حال اینکه پیش از تکوین جوامع، این انگیز
و منشأ تشکیل و تکوین جوامع قرار گرفته است و در پرتو آن، انسان توانسته است بقاي خویش 

 ).8: 1360صدر، (» کندرا تأمین 
هایی که در این جسم و محیط  وخم چپیمیان صدر، بعد معنوي مطالباتی دارد که از به اعتقاد 

. گشاید تاریک یا روشن می هآیند سوي هب، راه را بگرياختیار و انتخااز طریق اجتماع وجود دارد، 
 خودش هتاریک و روشن را دارد که هر دو ساخت هآیند هزمین ، هر دوپس انسان در سرشت خود

ان، توجه خود را به محتواي باطنی انس دربارهصدر در تحلیل خود . است اش انتخابگري هو نتیج
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سازنده و  ،؛ یعنی فکر و ارادهکرده استمعطوف ) عامل اصلی طبیعت درونی انسان(
 هجنب بیانگراي که محتواي باطنی از یک سو  گونه به .حرکت تاریخ و جامعه است هدهند تشکیل

اراده است  هدهند نو از سوي دیگر، نشا در بردارداي که تصور هدف را  فکري است؛ یعنی ناحیه
آفرینی فعالیت تاریخی بر  فکر و اراده، قدرت سازندگی آینده و نیروي حرکت ترکیبکه با 
 ).138: .ق 1421، الصدر( خورد اجتماعی رقم می هصفح

حرکت تاریخ، محتواي باطنی انسان یعنی فکر و  هتوان گفت که سازند می ،با این توصیف
مدنی بالطبع و اجتماعی است و چون اجتماعی است، قانون  انسان با این وصف،. است او اراده
راه  یگانهصدر  به اعتقادالبته  ).337: 1375صدر، ( نبوت، قانون است يخواهد و دستاوردها می

هاي زندگی  چندراهه ر سرگیري ب در هنگام تصمیم) اجتماعی(بخش انسان مدنی بالطبع  نجات
شود که حق و باطل چنان  سیاسی باعث می -اجتماعیهاي زندگی  که پیچیدگی ییویژه آنجا به(

 ها نیز دچار حیرت و سرگردانی ها از یکدیگر خردمندترین انسان بیامیزند که در تمییز آن بهم
 داشتن راهنماست که همان ایمان به اصولی مشخص و روشن همراه با فکر و اراده است ،)شوند

 ).67: .ق 1421، الصدر(
اجتماعی  نظامسیاسی صحیح و نبود  هانسان معاصر، فقدان اندیش مشکل اساسی وي،به زعم 

بشر در این دو محور ـ که در واقع یکی هستند ـ دچار بحران شده است و . مطلوب است
، تفسیر صحیح از حیات و يحل اول و راه. حل باید متوجه این دو محور باشد اینجاست که راه

که از تفسیر واقعی زندگی است ی صحیحی واقعیات هستی، انسان و جامعه و بینش سیاس
حل دوم،  هاي فطري و طبیعی انسان سازگار باشد و راه ژگی وی همهو با است سرچشمه گرفته 

بنابراین، انسان ). 49: 1362صدر، (است  مطلوب و کارآمد به نحوي ها تربیت و پرورش انسان
به  يمحور انسان یناما ا شهید صدر هر چند محور و مدار مخلوقات جهان است، یدگاهاز د

 :دارد يمکاتب ماد يمحور با انسان یاش، سه تفاوت اساس خاطر سرشت دینی
 يخدا یدهآفر یکه همگ اموري هستندو پرورش انسان  یدایشعلل پ: توحید خالص )1
نیز در پرورش و  يموجود یچو هاست انسان استقالل نداشته پیدایش در  یعامل یچاند و ه یگانه
 .مستقل نخواهد بوداو  هادار

و مرکز ثقل بودنش به پیکر  استانسان در ساخت مسیر تاریخ، مرکز ثقل : انسان يمحتوا )2
ناپذیر اوست که جسم  روح زوال یعنی یداخل ينیست، بلکه به محتوا اش یزیکیو ف یجسمان
خواند و به  می فرا يماد یالبودن، او را به شهوات و ام یخاک. را به همراه دارد یپذیر خاک زوال
 شده یدهکه در او دم یروح اله هکشاند، اما بارق می ینمتناسب با زم يها ها و انحطاط پستی ههم
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که به صفات و  دهد می ارتقاءاو را  یتانسان ییخواند و تا جا ها فرا می ، او را به برترياست
 ).22: 1387جمشیدي، ( به اخالق خدا گردد متصف ود وش یکاخالق خدا نزد

که با مرگ، روح انسان نابود ینحرکت انسان و ا یتو غا یامتبه ق یمانا: دف و غایته )3
گردد و با بدن مناسب آن عالم،  می» قیامت« یدارشود، بلکه بعد از گذر از دنیا، وارد جهان پا نمی

 اخالق و اوصاف، کردار و رفتار او محشور ،ها عقاید و اندیشه همهبرد و  جاودانه به سر می
 ).همان(کنند  ، هرگز او را رها نمیدشو می

در ادامه به منظور بررسی مبانی نظري اندیشه شهید صدر، مباحثی نظیر مفهوم جامعه و 
شود تا با اتکاء به این  هاي تاریخ در قرآن، از خالل آثار مکتوب شهید صدر بررسی می سنت

ما «به اعتقاد شهید صدر . شرح داده شود) نظریه استخالف(مبانی، نظریه اجتماعی شهید صدر 
براي جامعه وراي افراد هیچ مفهومی قائل نیستیم، هیچ اصالتی وراي این افراد براي جامعه 

هاي تاریخی، عمل هدفداري  به اعتقاد وي، موضوع سنت). 220: 1359صدر، (» شناسیم نمی
یه، فعلیه و شرط(شهید صدر سنن اجتماعی را به سه دسته . است که زمینه اجتماعی داشته باشد

هاي موضوعی،  سنت«. تأکید وي بر سنن موضوعی است. تقسیم کرده است) موضوعی
هاي طبیعی حرکت تاریخی انسان قرار گرفته،  ها و گرایش اي، کشش هایی است که به گونه سنت

شهید صدر دین و نظریه استخالف را جزء ). همان(» ناپذیر نه به صورت یک قانون قطعی تخلف
 .دانسته است سنن موضوعی

براي بررسی نظریه اجتماعی شهید صدر، ابتدا عناصر و روابط اجتماعی تحلیل گردیده است 
 و(سوره بقره  30شهید صدر با استعانت از آیه . تا از این مطالب، نظریه استخالف واضح گردد

 یسفک و ها فی یفْسد من ها فی أَتجْعلُ قَالُواْ خَلیفَۀً الْأَرضِ فی جاعلٌ ِ إِنی للْملَئکۀِ ربک قَالَ إِذْ
اءمالد ْنُ ونح حبك نُسدَمبح و سإِنی قَالَ  لَک نُقَد ِ لَما أَعون لَا ملَمعناصر جامعه را استخراج ) تَع

ي پیوندي معنو(رابطه ) 3زمین یا به طور کلی طبیعت؛ ) 2انسان؛ ) 1: اند از کرده است که عبارت
قرآن ). کند مربوط می ها به عنوان برادر است که انسان را با زمین یا با طبیعت و انسان را با انسان

به اعتقاد شهید صدر، جوامع بشري در عناصر اول و دوم با . این پیوند را استخالف نامیده است
جوامع در اي براي خود پیوندي دارد و  ، هر جامعه)رابطه(اند، اما در عنصر سوم  هم مشترك

به اعتقاد وي، پیوند یادشده دو گونه . اند گیري آن، با هم متفاوت طبیعت این پیوند و نحوه شکل
در بینش . طرفی است این پیوند در یک تعبیر، چهارطرفی و در تعبیري دیگر، سه. تعبیر دارد

ر بینش الهی، اما د. ها وجود دارد گانه است و بین انسان، طبیعت و سایر انسان مادي، رابطه سه
ها و خداوند وجود دارد و مقصود  شود؛ یعنی بین انسان، طبیعت، سایر انسان رابطه چهارگانه می
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با توجه . بیان کرده است، همین است» استخالف«اي که قرآن با عنوان  از تعبیر اطراف چهارگانه
اس دیدگاه بر اس. پردازد به توضیحات فوق، شهید صدر به بحث درباره نظریه استخالف می

از دید قرآن، پیوندي اجتماعی است و با توجه به تحلیل و بررسی » استخالف«شهید صدر 
مستخلف ) 1: اند از توان چهار جنبه یا عنصر براي آن در نظر گرفت که عبارت جوانب آن، می

زمین و چیزها یا افراد (مستخلف علیه ) 2، )»اهللا«گمارنده است، یعنی خدا  کسی که خالفت(
بر اساس گفته شهید صدر، ). کسی که خلیفه شده است، یعنی انسان(مستخلَف ) 3، )وي آنر

قرآن فقط پیوند چهارطرفی را باور دارد، زیرا خلیفه ساختن همان پیوند چهارطرفی در روابط 
 ).همان(داند  هاي تاریخ می اجتماعی است و این پیوند چهارطرفی را یکی از سنت

هاي قبلی، به بررسی مسئله اجتماعی از دیدگاه شهید صدر  حث بخشاکنون با اتکاء بر مبا
شهید محمد باقر صدر در کتاب مدرسه اسالمی، درباره مسئله  اجتماعی بیان . خواهیم پرداخت

مسئله جهانی که امروز تمام جوامع بشري را به خود مشغول داشته، عبارت است از «: کرده است
هاي موجود براي جوامع بشري صالحیت دارند و  یک از نظام مسئله نظام اجتماعی؛ اینکه کدام

 ).12: 1362صدر، (» کشانند او را در حیات فردي و اجتماعی خود به سوي سعادت و کمال می
شناسان و  توان به تفاوت تعریف مسئله اجتماعی از نظر جامعه با توجه به این تعریف می 

عتقاد شهید صدر، مسئله اجتماعی امري فرازمانی و به ا. متفکر مسلمانی مانند شهید صدر پی برد
دانند که در هر  شناسان مسئله اجتماعی را امري نسبی می فرامکانی است، در حالی که جامعه

نسبیت در مسائل اجتماعی فقط بر اساس عامل زمان و مکان . زمانی و مکانی متفاوت است
ها، واجد نوعی  د اجماع بر سر آننیست، بلکه مسائل علوم اجتماعی گاهی به سبب عدم وجو

اي  نظران ممکن است بر وجود مسئله به عبارت دیگر در حالی که برخی صاحب. نسبیت هستند
از این رو، مسئله . خاص تأکید کنند، برخی دیگر ممکن است وجود آن مسئله را منکر شوند

اشد که آراي هایی ب تواند واجد نوعی نسبیت بر اساس درك و برداشت گروه اجتماعی می
شناسان، مسائل علوم  بنابراین، به گفته جامعه). 23: 1390افشارکهن، (یکسانی درباره آن ندارند 

. هاي مختلف از نسبیت برخوردار هستند اجتماعی به لحاظ زمان، مکان و درك و برداشت گروه
رامکانی و فرا این نکته از نظر شهید صدر پذیرفته شده نیست، زیرا ایشان مسئله  اجتماعی را ف

 .زمانی دانسته و قائل به اجماع عمومی نوع بشر بر سر آن است
در نهایت، شهید صدر، با توجه به تعریف مسئله اجتماعی، ریشه آن را در بینش مادي به  

حیات دانسته است و معتقد است تا زمانی که این بینش تغییر نیابد، مسئله اجتماعی بشر حل 
شناسان معتقدند مسائل اجتماعی غالباً از علل متعددي  جامعه). 25: 1362صدر، (شود  نمی
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گیرد و همین کثرت متغیرهاي تأثیرگذار، غالباً درك و تفسیر این مسائل را دشوار  سرچشمه می
هاي معطوف به حل مسائل اجتماعی، غالباً  سازي سیاست توان گفت پیاده از این رو، می. کند می

افشار کهن، (شود  ناپذیر گوناگون انجام می بینی ا پیامدهاي پیشطی فرایندي طوالنی و توأم ب
یابی مسئله اجتماعی معتقد به  شناسان غربی، در ریشه شهید صدر بر خالف جامعه). 24: 1390

اي اصلی براي مسئله اجتماعی مشخص کند تا  علل متعد نیست؛ بلکه سعی دارد یک علت ریشه
بینی توحیدي و  دین با ارائه جهان .حل مسئله  اجتماعی ارائه کند بتواند دین را به عنوان یگانه راه

هایی، مسئله اجتماعی جوامع بشري را  حل زند و از طریق راه الهی، این تفکر مادي را کنار می
 .کند حل می

کننده این بینش مادي دانسته و از این رو،  شهید صدر، حب ذات انسان به خودش را تقویت 
ها را به چهار دسته کلی نظام  حل ایشان راه. ي مسئله اجتماعی پرداخته استها حل به بیان راه

تقسیم کرده و به بررسی آنها ) اسالم(داري، نظام کمونیستی، نظام سوسیالیستی و دین  سرمایه
حل مسئله  ها، در نهایت، دین را یگانه راه حل شهید صدر با نقد و رد سایر راه. پرداخته است

تواند با تغییر بینش مادي بشر به بینش الهی، ریشه  است، زیرا فقط دین میاجتماعی دانسته 
نخست با تغییر بینش به حیات و دوم با تربیت اخالقی . مسئله اجتماعی را از دو طریق نابود کند

ها در مسیر درستی هدایت  شود حب ذات انسان ها توسط پیامبران و امامان که باعث می انسان
درك معنوي حقیقت حیات و احساس اخالقی به آن، دو «عتقاد شهید صدر به ا). همان(شود 

رضاي «بنابراین . شود که عبارت است از رضاي خداوندي رکن میزان اعمال انسانی محسوب می
است که اسالم آن را مقیاس ارزش حیات هر فرد یا جامعه قرار داده است و همین مقیاس » الهی

حرکت تکاملی انسانیت را به ساحل حق، خیر و عدالت  معنوي و محرك ذاتی است که کشتی
تواند در  برد که هنگامی می بشر در اثر تعالیم روشن دینی به این حقیقت پی می. کند رهبري می

اش تأمین کند که همه اعمالش را به مقیاس رضاي  اي براي رفاه حیات جاودانه این دنیا توشه
 ).103: 1362صدر، (» خداوندي انجام دهد

 يریگ جهینت
هاي آن از دیدگاه شهید  حل در پژوهش حاضر، تعریف مسئله اجتماعی، مشخص کردن آثار و راه

وي مسئله اجتماعی را جهل بشر در یافتن نظام اصلح . محمد باقر صدر مورد توجه بوده است
 دانسته است که ریشه این مسئله در بینش) رساند نظامی که جامعه را به سعادت می(اجتماعی 

تعریف مسئله اجتماعی از دیدگاه شهید صدر با تعاریف . مادي انسان به حیات نهفته است
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شناسان کالسیک، مسائل اجتماعی را  جامعه. شناسی بسیار متفاوت است موجود جامعه
براي مثال، دورکیم مسئله . اند هایی دردناك یا غیرمطلوب براي توده واقعی مردم دانسته موقعیت

بدین . هاي هر جامعه در زمانی مشخص تعریف کرده است ارجاع به ارزشاجتماعی را با 
اي در زمانی و مکانی مشخص ممکن است جرم یا مسئله باشد و در زمان و  ترتیب، پدیده

 . مکانی دیگر، مسئله نباشد
به طور کلی، در تعاریف موجود، مسئله اجتماعی امري نسبی دانسته شده است که در هر 

اما شهید صدر مسئله اجتماعی را امري جهانشمول دانسته است . متفاوت استزمانی و مکانی 
 اجتماعی مسئله البته از آنجایی که وي .ها با آن مواجه است ها و مکان که نوع بشر در همه زمان

 مکانی، یا زمان هر در توان گفت داده است، می قرار بحث مورد بحران مثابه به را معاصر زمان
 براي بودن، مسئله فرامکانی و فرازمانی عین در در واقع،. تغییر یابد است ممکن مسئله نوع

اما اساس و ذات مسئله . کند تغییر تواند می ها آن اقتضائات و نیازها به توجه با گوناگون جوامع
 .ماند اجتماعی، همواره ثابت باقی می

ناسب با تعاریف مسئله شود، مت هایی که براي مسئله اجتماعی بیان می حل در هر جامعه راه
) بینش مادي به حیات(اي  از این رو، شهید صدر که علت یگانه. اجتماعی در آن جامعه است

حل آن را در تغییر این بینش مادي به حیات از طریق  براي مسئله اجتماعی قائل است، یگانه راه
بینی توحیدي  ه جهاندین اسالم با ارائ. دین به طور عام و دین اسالم به طور خاص دانسته است

اسالمی، بینش مادي را به بینش الهی و توحیدي تغییر داده است و با آگاه کردن بشریت از راه 
سعادت و نظام اصلح، از طریق پیامبران و امامان، جهل انسان را در یافتن نظام اصلح بشري از 

 .برد بین می
متفکران مسلمان و با استناد به  اي از تعریف مسئله اجتماعی از دیدگاه بررسی حاضر، نمونه

شناسی از مسئله  است که با تعاریف موجود جامعه) شناسی دینی مسئله(هاي مطلق دینی  ارزش
تعریف مسئله . تفاوت دارد) شناختی شناسی جامعه مسئله(هاي نسبی  اجتماعی بر اساس ارزش

ها مشخص و  حل ف، راهاجتماعی در هر جامعه، امري بسیار مهم است، زیرا بر اساس این تعری
ها باید مبناي  بدین ترتیب، اینکه کدام دسته از ارزش. شود ها تدوین می گذاري ها و سیاست برنامه

 .تعریف مسئله اجتماعی قرار گیرد، تصمیمی اساسی است
شناس و عالم دین یا متفکر در شناخت و تحلیل مسائل اجتماعی، در دو  ظاهراً کار جامعه
هاي مطلق و از  مسئله اجتماعی از دیدگاه شهید صدر براساس ارزش. استسر طیف و متباین 

تواند دو  آنچه می. هاي نسبی جامعه تعریف شده است شناسان براساس ارزش دیدگاه جامعه
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. اي دینی است ها باشد، وجود جامعه دیدگاه فوق را به هم نزدیک کند و وجوه اشتراك میان آن
هاي دینی ریشه داشته باشد و دین از  هاي آن در ارزش اي که بخش مهمی از ارزش جامعه

جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار باشد و در همه حال، به ویژه در تحوالت اجتماعی نقش 
دین . ظاهراً جامعه ایران بیشتر از سایر جوامع از این ویژگی برخوردار است. اساسی داشته باشد

ترین  در همین دوره معاصر نیز مهم. داشته است اي دور سهم اساسی در جامعه ایران از گذشته
بدین . هاي متعالی آن بوده است تحوالت اجتماعی از جمله انقالب اسالمی ملهم از دین و ارزش

شناسی دینی نزدیک  شناسی اجتماعی را به مسئله اي مشترك وجود دارد که مسئله ترتیب، زمینه
هاي دینی را مورد توجه قرار  د برخی از ارزشکند و در شناخت و تحلیل مسائل اجتماعی بای می

هاي اجتماعی  شناس بومی، به ارزیابی واقعیت داد و از این دیدگاه نیز به عنوان یک جامعه
شناسی  البته این به آن معنی نیست که در این جامعه، حد فاصلی بین مسئله. پرداخت
دو عموم و خصوص من وجه است ارتباط این . شناسی دینی وجود ندارد شناختی و مسئله جامعه

 .و آن بخش مشترك، همان واقعیت دینی جامعه است
شناسی دینی مالحظه  ها در مسئله در مراجعه به متون دینی اسالم، توجه به هر دو دسته ارزش

از یک سو، از آنجایی که اسالم دینی فطري است و کل بشریت را در همه اعصار و . شود می
اما از . هاي مطلق تأکید دارد دهد، مانند سایر ادیان الهی بر ارزش می ها مورد خطاب قرار زمان

آغاز شده است، چه ) ص(اي مدنی در بدو رسالت پیامبر  آنجایی که دین اسالم، با تشکیل جامعه
هاي اجتماعی نیز  در قرآن و چه در احادیث در مواجهه با جامعه و اجتماعات انسانی، به ارزش

به هر حال، . ها را نیز در نظر گرفته است ها و اعمال افراد، آن نگرش توجه کرده و در سنجش
هاي اجتماعی به عنوان یک واقعیت نیز توجه داشته و بسیاري از  ظاهراً دین اسالم به ارزش

اساساً پذیرش اصل اجتهاد در دین با توجه به شرایط . احکام الهی بر اساس آن تنظیم شده است
 .ر این مدعاستزمانی و مکانی، گواهی ب

هاي دینی است، به فطرت نوعی  اي اسالمی و با ارزش در نتیجه، اگر جامعه ایران که جامعه
هاي باثبات الهی و انسانی نزدیک باشد و حساسیت خود را در ارتباط با  خود و ارزش

ها واکنش نشان  هاي فوق از دست ندهد و اکثریت جمعیتش به انحراف از این ارزش ارزش
تواند زیرمجموعه  شود و می شناسی دینی نزدیک می شناختی به مسئله شناسی جامعه سئلهدهند، م

شناسی  هاي دینی، مسئله شاي اسالمی با ارز اي که در نهایت در جامعه به گونه. آن قرار گیرد
 . شناختی گردد شناسی جامعه هاي مطلق، جایگزین مسئله اساس ارزشدینی بر
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