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گذرتاریخ

سالشمار زندگی خروشان شهید صدر

مازندهبهآنیمکهآرامنگیریم...
تولد سید
محمدباقر در
 25ذیقعده،
شهر مقدس
کاظمین

1353

والدت «بنتالهدی»
یار و همراه همیشگی
محمدباقر در دهه اول
ماه محرمالحرام؛ وفات
پدر (سید حیدر صدر)
در روز پنجشنبه 27
جمادیالثانی؛
1356

درد نان دارم؟

برشی از متون

منتخب
باید به مرجعیت آقای
خمینی که امروز آمال
و آرزوهای اسالم را در
ایران نمودار کرده ،توجه
داشته ،به او اخالص
ورزید و از مصالح ایشان
حمایت کرد و در وجود
عظیمش ذوب شد ،به
همان اندازه که او در
هدف بزرگش ذوب و
فانی شده است
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«هرگاه خط قرمز نظام کمونیستی و اشتراکی بر سر عراق سایه
میافکند ،هزارویک بار خود را امتحان میکنم و از خود میپرسم:
اکنون من درد شدیدی را احساس میکنم ،چرا که عراق در
خطر کمونیست است ،اما آیا این درد را به همین اندازه احساس
خواهم کرد ،اگر این خطر به جای عراق ،متوجه ایران ،پاکستان
یا هر سرزمینی از مناطق اسالمی شود؟ آیا همان درد و ناراحتی
را خواهم داشت ،یا ناراحت نخواهم بود؟ این را از خود میپرسم
تا خود را بیازمایم و ببینم دردی که به خاطر نفوذ کمونیست
به عراق دارم ،آیا برای نانی است که از من بُریده خواهد شد،
یا موقعیت شخصیام را از بین خواهدبُرد ،یا به سبب نظام و
رژیمی است که به وجود خواهد آمد؟ چرا که مصالح شخصیام
تا حدودی وابسته به اسالم است؛ پس آیا ناراحتیام بدان خاطر
است که این مصالح شخصی به خطر خواهد افتاد؟ اگر چنین
باشد ،پس ناراحتیام به خاطر رواج کمونیست در عراق ،بیشتر از
ناراحتیام از رواج کمونیست در ایران یا پاکستان خواهد بود .اما
اگر ناراحتیام به خاطر خدای تعالی باشد ،اگر بدان خاطر باشد
که میخواهم روی زمین ،خدا پرستش شود و مردم گروه گروه
از دین خدا بیرون نروند؛ در این صورت ،از حد ایران و عراق
و پاکستان فراتر میروم و به فکر مصالح اسالم خواهم بود و
با خطرهایی که اسالم را تهدید میکند ،به یک اندازه برخورد
خواهم کرد ،بیآنکه تفاوتی میان عراق و ایران و پاکستان و یا هر
کجای دنیای اسالم باشد( » ...المحنة ،صص .)51 – 49

اسالم و مکتبهای اقتصادی

«منظورازمکتباقتصادی،ایجادروشیبرایتنظیمزندگیاقتصادی
استکهبرعدالتمتکیباشد.بنابراینهنگامیکهازمکتباقتصادی
اسالم میپرسیم ،مقصود آن است که بدانیم آیا اسالم ،روشی برای
تنظیم زندگی اقتصادی جوامع بشری دارد؟ آنگونه که ـ به عنوان
مثال ـ کاپیتالیسم با اصل آزادی اقتصادی ،روش کلی خود را در
تنظیمزندگیاقتصادیبیانمیکند.مکتباقتصادی ،عهدهدارایجاد
روش برای تنظیم عادالنة زندگی اقتصادی است .علم اقتصاد ،روشی
برای تنظیم زندگی ایجاد نمی کند ،بلکه روشی را که در جامعهها
پیاده شده در نظر گرفته و به بررسی نتایج و آثار آن می پردازد.
«اسالم و مکتبهای اقتصادی ،1355 ،صص  138و .)139

مکتوبماه


اخبا ر ماه

استاد ماه

افضلالمجالس

إنی اعتقد انه ال یوجد اآلن مجلس أفضل عند هّ
الل من مجلسکم
هذا الذی تتباحثون فیه فی المعارف اإلسالمیه ،فأحببت أن
أحضر هذا المجالس الذی هو أفضل المجالس عند هّ
الل (مبانی
منطقی استقراء ،ص .)46

گامهای بشری

« ...هنگامی که در روند تاریخ ،از اجتماع خانوادهها قبیله شکل
میگیرد و از اجتماع قبیلهها ،عشیره و از عشایر ،ملتی تشکیل
میشود ،این خود گام صحیحی در پیشرفت بشریت و همگرایی
اوست؛ اما همة گامهایی که بشر در راه پیشرفت برداشته،
نمیبایست به ارزش و آرمان واالیی تبدیل شوند و مطلق گردند.
به عنوان مثال نمیبایست عنصر عشیره (عشیرهگرایی) آنچنان
مطلق گردد که برای دفاع از آن ،انسانهایی به جنگ بپردازند.
درحقیقت ارزش مطلقی که انسان در دفاع از آن به جنگ
برمیخیزد و تنها آن است که ماندگار و ارزش مطلق و کمال
حقیقی و واقعی و جاودان است؛ خداوند منزه و بلندمرتبه است.
گامهای بشری به عنوان سنت ،روش و سبک باقی میمانند،
اما ارزش مطلق جاودان و ماندگار ،خداوند سبحان است .از
سوی دیگر ،جاودان کردن و عمومیت زمانی دادن به آرمانها
تعمیم اشتباهآور است .مثل اینکه
و ارزشهای بشری ،یک نوع
ِ
آرمان و ارزشی را که از یک گام محدود بشری گرفته شده،
در گذر تاریخ به آرمانی واال و ارزشی برتر تبدیل میکنند!»
(المدرسه القرآنیه ،ص  ،169چاپ دارالتعارف).

ایستادگی در برابر ظلم

« ...اسالم هر گرایشی را در جهت دگرگونسازی و متحول نمودن
اهداف نسبی و مقطعی به اهداف مطلق محکوم و ر ّد میکند ،زیرا
این َر َوند باعث جلوگیری از استمرار حرکت انسان [به سوی کمال
و رشد] و در مراحل بعدی مانع گذر از اهداف نسبی میشود.
چنانکه هرگاه مسلمانی در روستا یا شهر یا قبیلهاش در برابر
ظلم ایستادگی میکند ،ازآنجاکه این ظلم از هر ستم دیگری
که ستمگران روی زمین انجام میدهند ،جداییپذیر نیست ،از
میان برداشتن آن ظلم ب ِخصوص را هدف نهایی و مطلق خود
قرار نمیدهد ،چرا که این امر ،اقرار و اعتراف ضمنی به اعمال
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تأسیس مدرسة
منتدیالنشر ،تحت
نظر عالمه عسکری
در کاظمین و تحصیل
محمدباقر در آن
مدرسه؛
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دوراهی تحصیل در حوزة
نجف یا تکمیل دروس
آکادمیک در خارج از کشور؛
موافقت مادر با تحصیل سید
محمدباقر در حوزة علمیه؛
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ستمگرانهای است که در گوشه و کنار جهان انجام میشود.
درواقع از آن جهت او در برابر ظلم و ستم محلّی پایداری میکند
که بخشی از ظلمی است که انسان نسبت به همنوعانش اعمال
میکند( »...االسالم یقود الحیاه ،ص  ،180چاپ وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی).

رسالت انسان

«...دنیا در دورة معاصر ،مارکسیسم را به خود دیده که پیروانش
مدعیاند ایدئولوژی آن ،جهانی و فراگیر است ،ا ّما هرگز و در
هیچ زمانی ،انسانی نخواهد بود ،چرا که مبانی آن مادی است و
از هنگامی که انسان را از منبع عظمت و شاخصترین ویژگیاش
که بُعد معنوی و مذهبی ،به عنوان محور انسانیاش باشد ،عاری
نموده است؛ درحقیقت انسان را نفی کرده و به او کفر ورزیده
انسانیت نباشد ،دیگر فراگیری و جهانی بودن
است .هنگامی که
ّ
مفهومی ندارد؛ زیرا مفهوم فراگیری و جهانی بودن ،شرط اساسی
و اصلی خود را که ایمان و باور داشتن به انسان است ،به دلیل
فوق از دست خواهد داد .اینک اسالم بر جای میماند که تنها
دینی است که دعوت و رسالتش انسانی و فراگیر است .چه در
گذشته ،چه اکنون و چه در آینده که همچنان خواهد ماند تا آن
زمان که زمین و هرکس که بر آن زندگی میکند ،به نزد خدا باز
گردند» (رسالتنا ،ص .)59

مرجع آرزوهای اسالم

«بر هر فرد که سعادتمند بود و توانست در سایة این شخصیت
بزرگ اسالمی [امام خمینی] زندگی کند ،واجب است که تمام
کوشش و امکانات و خدماتی را که در توان دارد ،مبذول داشته،
همه را در خدمت تجربهاش گیرد . ...باید به مرجعیت آقای
خمینی که امروز آمال و آرزوهای اسالم را در ایران نمایان کرده،
توجه داشته ،به او اخالص ورزید و از مصالح ایشان حمایت کرد
و در وجود عظیمش ذوب شد ،به همان اندازه که او در هدف
بزرگش ذوب و فانی شده است» (سنوات المحنه و ایام الحصار،
ص .)164

هجرت از کاظمین به
نجف ،به همراه برادر (سید
اسماعیل)؛ وفات سید
ابوالحسن اصفهانی در
کاظمین؛
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ع ّز و ّ
جل در زمین نبوده است؟ اکنون مرجعیت امام خمینی،
این هدف را تحقق بخشیده است .پس آیا منطقی است که فقط
نظارهگر باشم و موضع درست و مناسبی انتخاب نکنم ،حتی اگر
به قیمت تمام زندگی و آنچه دارم ،تمام بشود؟!» (سنوات المحنه
و ایام الحصار ،ص )248

باید دلها یکی شود

«روح و جان برادری و اخوت اسالمی را که در تاریخ ،نمونه
و باالترین َمثَل و بهترین الگو در همکاری و همیاری جامعة
پرهیزگاران و پارسایان است ،به نمایش بگذارید .در جامعة
پرهیزگاران است که هیچ مسلمانی بر مسلمان دیگر برتری و
فضلی ندارد ،مگر به تقوا .این جامعه ،جامعة عماربنیاسر ،سلمان
فارسی ،صهیب رومی و بالل حبشی است که دلهای آنان با
اندیشه و ایمانی بارور و آباد است که از تمامی
حدود و ثغور سرزمینهای فتح شده،
گذشته و فراتر رفته ،نام و
نشان آسمانی و رسالتی
فراخاکی گرفته است.
پس باید دلها یکی
شود و در چارچوب
رهبری حکیمانة امام
خمینی و برای ساختن
جامعة اسالمی بزرگی
که مشعلدار نور قرآن
کریم به تمامی جهان
است ،تمامی توانها
و قدرتها ذوب گردد»...
(سنوات المحنه و ایام
الحصار ،ص .)259

در کنار امام خمینی

«هدف مراجع در طول تاریخ چه بوده است؟ آیا اقامة حکم خدای
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تألیف کتاب فدک در
تاریخ ،در تعطیلی ماه
رمضان؛

1367

حضور در درس
خارج شیخ محمدرضا
آلیاسین (دایی شهید
صدر) و آیتاهلل العظمی
خویی؛

اتمام جلد دوم
کفایه در اواخر این
سال؛ گذاشتن عمامه
و پوشیدن ردای
روحانیت؛

1369

1368

معرفی کتاب

معرفی دانشنامهای دربارة شهید صدر

السیرهوالمسیره
محمدباقر الصدر :السيره و المسيره فی حقائق و وثائق؛ نخستین
ّ
دانشنامه دربارة زندگی شهيد محمدباقر صدر شمرده میشود.
احمد عبداهلل ابوزيد العاملی به بررسی زندگی شهید صدر از سال
 1353هـ .ق (تولد) تا سال  1400هـ .ق (شهادت) ،به صورت
سالشمار و بسيار دقيق و گسترده و نیز ،با استناد به صدها
منبع فارسی ،عربی ،انگليسی و فرانسوی میپردازد .وی تبيين
واقعانگارانة فضای رویدادهای آن زمان را برای مخاطب ،دليل
ترجيح شيوة سالشمار و تاريخی بر شيوة بررسی موضوعی بیان
میكند .همچنين اين شيوه بیانگر واقعيت پيوند محكم ميان دو
حوزة نجف و قم در آن سالها و حوادثی است كه به اين حوزهها
مربوط میشود و نیز ،بازتاب اين پيوند و حوادث مؤثر بر شخصيت
و جهتگيری شهيد صدر.
اين اثر نمايشی جامع از منابعی كه پيرامون اين شخصيت
بزرگوار و مبارزات وی گردآوری شده را ارائه میدهد كه
نگارندة كتاب ،اين دادهها را از صدها اثر فراهم كرده و
همچنين با صدها شخصيت كه با شهيد صدر در ارتباط
بو دهاند ،ديدار و گفتگو داشته و حتی به اسناد سياسی استناد
كرده است ،به گونهای كه تعداد منابع اين اثر به  1732منبع
میرسد.
از ديگر ويژگیهای اين اثر ،نمايش شفاف و بیابهام تمام اسناد
36

حاشیه،شمارهسه

مکتوبماه


اخبا ر ماه
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در ارتباط با شهيد صدر است .نويسندة این کتاب به نقد متونی
میپردازد كه پيشتر در پیوند با اين موضوع نوشته شده است.
اين اثر پنج جلدی ،در ده فصل و پنج پيوست ،در سال ،2007
توسط انتشارات دارالعارف بيروت منتشر شده است که خواننده
را بهطور كامل با زندگی شهيد محمدباقر صدر آشنا میکند .در
بخش آخر اثر 246 ،عكس و  547سند كه بیشتر آنها دستنويس
هستند و برای نخستین بار به نمايش عمومی گذاشته میشوند،
ارائه شده است.
ده فصل اين كتاب پس از مقدمه ،به این ترتيب است:
فصل اول :معرفی خاندان شهيد صدر و شخصيتهای مهم اين
خاندان؛ فصل دوم :رشد علمی شهيد صدر ( 1353ـ  1375هـ
.ق)؛ فصل سوم :در سايهسار مرجعيت آيتاهلل حكيم (1376
ـ  1389هـ .ق)؛ فصل چهارم :بررسی موضوعی بخشهايی
از شخصيت شهيد صدر؛ فصل پنجم :مرحلة انتقال ( 1390ـ
 1394هـ .ق)؛ فصل ششم :مرجعيت استوار ( 1395ـ  1398هـ
.ق)؛ فصل هفتم :روزهای آتشين و ماههای خاكستری ( 1399ـ
 1400هـ .ق)؛ فصل هشتم :پژواك شهادت؛ فصل نهم :انتقال
پيكر شريف شهيد در سال  1994و  1997ميالدی؛ فصل دهم:
پيوستهايی دربارة آثار شهيد و مهمترين چاپهای آن و فرهنگی
از آنچه دربارة وی نوشته شده است.

پروندهماه
مقصد4

مدرسه ماه

طلبه ماه

درگذشت شیخ
محمدرضا آلیاسین،
استاد و دایی شهید
آیتاهلل صدر؛

1370

چاپ دو کتاب فدک
فیالتاریخ و غایهالفکر
ی علماالصول؛
ف 

1374

فراغت از حضور در درس سید خویی،
در آن هنگام که سید خویی به او گفت
که تو به من نیازی نداری ،خودت برو
درس بده؛ مشارکت شهید صدر در
مجلس حاشیهنویسی بر عروه آیتاهلل
خویی؛

1375

شهید صدر در نگاه رهبر فرزانه انقالب

حوزةکهننجف
در بوتة آزمایش
ی اخير،
ی علمي ه در دههها 
ی برجستة حوزهها 
ن چهرهها 
در ميا 
ی از ممتازتري 
ن
مرحو م آيتاهلل شهيد سيد محمدباقر صدر يك 
ن آنهاست.
و شگفتانگيزتري 
ی چون
ی بزرگ 
ق دارد ك ه ب ه فرآوردة انسان 
یح 
هر مجم ع علم 
ن عال م بزرگوار ب ه خود ببالد .بیشك او يك نابغ ه و يك ستارة
اي 
ن بود .از جنب ة علمی ،جامعيت ،پژوهش و نوآوری
درخشا 
ت علمی ،همه را يكجا دارا بود .در اصول ،در فقه ،در
و شجاع 
ن دانشها ارتباط میيابد از بنيانگذاران
فلسف ه و در هرآنچ ه با اي 
ب میشد.
ب محسو 
ن مكت 
و صاحبا 
نو
ل ذوفنو 
ی عام 
استعداد خارقالعاده و پشتكار كمنظيرش ،از و 
ش در
ن جستجوگر 
ی پديد آورده بود ك ه ديد نافذ و ذه 
ژرفنگر 
ل حوزهها محصور نمانده و هرآنچ ه را كه
ق دانشهای متداو 
آفا 
ی متنو ع امروز سزاوار است،
ی در دنيا 
گ دين 
ی يك مرج ع بزر 
برا 
ی بكر
ی نو و فكر 
ب ه حيطة پژوهش و مطالع ه كشيده بود و سخن 
ن میآفريد.
ی ماندگار در آ 
و اثر 
ن اندوختة
ن جوهرة دانش و پژوهش و اي 
بیشك اگر اي 
ن از حوزة علميه
ت پليد جنايتكارا 
ی انسانی ،با دس 
تمامنشدن 
ت در آيندهای
ی میتوانس 
ی و اسالم 
ربوده نمیشد ،جامعة شيع 
یو
ت علم 
ت و رياس 
ی در قلمرو مرجعي 
نزديك شاهد او ج ديگر 

ی باشد.
دين 
گ را با رتبة
ی بزر 
ن فضيلتها 
ی اي 
ق و مدد الهی ،آميختگ 
توفي 
ن
ی ك ه حوزة كه 
ی جهاد فیسبيلاهلل رق م زد .در هنگام 
واال 
یو
ی اسالم 
ش رویارویی با اموا ج بيدار 
نجف ،در بوتة آزماي 
ی
ت بيدار و آگاه ،در راه مجاهدت 
ن شخصي 
ی قرار گرفت ،اي 
انقالب 
ی خود را دوچندان
ش معنو 
ی گام نهاد و درخش 
ی و سياس 
علم 
ی ك ه اجداد
س كرد و در راه 
ن را ح 
ق او نياز زما 
ش عمي 
کرد .بين 
ن خود گشوده بودند ،گامی
ن و جانشينا 
ی پيروا 
ش ب ه رو 
طاهرين 
تو
ی محن 
ی عظيم ،يعن 
ن فداكار 
ش اي 
استوار نهاد و چ ه زود پادا 
ت كرد.
ت در راه خدا را درياف 
س شهاد 
سپ 
ی جوان ،بیشك يك
ب و فضال 
ی طال 
شهيد آيتاهلل صدر برا 
ت جانگدازش
ی او با شهاد 
س انسانپرور 
اسوه و نمون ه است .در 
ش روی
ن پي 
ق او اكنو 
ی و شيوة تحقي 
خاتم ه نيافت ه است .آثار علم 
ن را
ت اشارة او آنا 
ی علمي ه قرار دارد و انگش 
ن حوزهها 
ی جوا 
فضال 
ی و جهاننگری
ت و کوشش علمی ،همراه با روشنبين 
ب ه راه عظم 
ی علمية امروز نيز نیازمند شهيد صدر و
ت میكند .حوزهها 
هداي 
ی و اسالمشناسی
ی هستند ،ك ه راه علم 
ت و پرتوان 
هر عنصر باهم 
ل كند.
ی او را دنبا 
و جهاننگر 
هلل سيد محمدباقر صدر
یما ه  ،1379كنگرة شهيد آيتا 
 29د 
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پایان یافتن
تحصیالت فقهی؛ چاپ
کتاب فلسفتنا؛

فراگیر شدن موج الحادی و مخالف
تأسیس حزب الدعوهاالسالمی ،تنظیم
اسالم در عراق پس از باز شدن فضا
اساسنامة حزب بر پایة اعتقادات دینی
توسط شهید صدر و آغاز همکاری ایشان برای کمونیستها به وسیلة عبدالکریم
قاسم؛ بازگشت امام موسی صدر
با این حزب به مدت پنج سال؛ کودتای
پسرعموی محمدباقر صدر ،از نجف به
عبدالکریم قاسم بر ضد فیصل دوم،
پادشاه عراق ،و اعالم حکومت جمهوری .ایران؛ برگزاری جلسات هفتگی شهید
صدر در شبهای پنجشنبه و جمعه در
قالب پرسش و پاسخ دربارة مسائل
اجتماعی ،سیاسی ،سیرة اهلبیت و...؛
اتمام تحصیالت اصولی و آغاز تدریس
خارج اصول؛

1377

1379

1378

معرفی کتاب

معرفی اجمالی کتاب اقتصادنا

مالکیت دوگانه ،آزادی اقتصا

کتاب اقتصادنا ،نوشتة گرانسنگ شهيد رابع ،آيتاهلل سید
محمدباقر صدر ،نخستين تالش علمي بيهمتا براي استخراج
نظرية اقتصادي اسالم از احكام شريعت است که شهید صدر
در آن ،از طريق طرح تفصيلي احكام شريعت تا اصالت فقهي
و مفاهيم و اصطالحات علم اقتصاد را جمع كرده است .این
اثر ارزشمند بیانگر اصلي انديشة سيد محمدباقر صدر در حوزة
اقتصاد است .اقتصادنا برجستهترین و راهبرديترین اثر شهید
محمدباقر صدر است .اين كتاب به مطالعة واقعبينانه ،نقادانه و
محققانة مكتبهاي اقتصادي ماركسيسم ،سرمايهداري و اسالم،
و مباني فكري و ابعاد تفصيلي اين سه مكتب ميپردازد .ایشان
با بررسي انتقادی مکتبهای اقتصادی ،همچون سرمایهداری،
ماركسيسم و  ،...اعتبار اقتصاد اسالم را به اثبات رسانده و در
طرحی علمی و مح ّققانه ،سیستم اقتصادی اسالم را ارائه کرده
است .کتاب اقتصادنا در سال  ۱۳۸۱هـ .ق به چاپ رسید که
ترجمة فارسی اثر با نام اقتصاد ما به وسیل ة محمدکاظم موسوی
(جلد ا ّول) و عبدالعلی سپهبدی (جلد د ّوم) به طبع رسیده است.
یکی از نکات شایان توجه این اثر ،روش تقریبی آیتاهلل محمدباقر
صدر است .روش بحث كتاب اقتصادنا شامل ساختار نظري و ارائة
بحث و رجوع به منابع اصيل و شيوة استدالل و اصول داوري
38
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مکتوبماه


اخبا ر ماه

استاد ماه

است .شهید صدر در مباحث کتاب ،از مرزهای فقه شیعه فراتر
میرود و به آرا و نظرهای فقهای اهل سنت نیز به عنوان منابعی
علمی برای اکتشاف الگوی اقتصاد اسالمی ،توجه نشان میدهد؛
ازاینرو آرای شافعی ،مالک ،سرخسی و ابنحزم را نیز در کنار
آرای فقهای شیعه مطرح میکند.
کتاب اقتصادنا مشتمل بر دو (سه) بخش است که آیتاهلل
محمدباقر صدر در بخش نخست (و د ّوم) به بررسی انتقادی
مکتبهای اقتصادی شرق و غرب (نظام سرمایهداری و
سوسیالیسم) پرداخته و آنها را مردود و بیارزش دانسته است.
شهید صدر با اشاره به نظامهاي اقتصادي ماركسيستي و
سرمايهداري و بررسي آن ،میکوشد اقتصاد اسالمي را بهمنزلة
نظام برتر اقتصادي معرفي کند .بدین منظور در بخش د ّوم (سوم)
و مهمترین بخش این اثر ،به استخراج و طرح تفصیلی سیستم
اقتصادی اسالم (اقتصاد اسالمی) پرداخته است .در بخش د ّوم
(سوم) ،مباحث گوناگونی گنجانده شده است؛ در مقدمة این
بخش با عنوان «نشانههای کالن و اساسی اقتصاد اسالمی»
اندیشههای روششناختی آمده است .رویکرد اساسی کتاب
اقتصادنا بر شیوههایی استوار است که اسالم از طریق آن ،دارای
توانایی تنظیم توزیع ،برای رساندن ثروت اقتصادی به حد اعالی

پروندهماه
مقصد4

مدرسه ماه

طلبه ماه

شروع درس خارج فقه شهید
صدر؛ فوت آیتاهلل بروجردی؛
تدریس خصوصی اسفار برای
شیخ محمدابراهیم انصاری؛

1380

چاپ کتاب اقتصادنا؛ انتشار
مجلة «االضواء» توسط جماعة
العلماءکه سرمقاله های پنج شمارة
نخست آن را شهید صدر ،تحت
عنوان «رسالتنا» می نگاشت و نیز
مقاالت بنتالهدی صدر در این
مجله به چاپ میرسید؛ نگارش
مقالة «آزادی در قرآن» برای مجلة
االضواء؛ ازدواج با دخترعموی خود،
خواهر امام موسی صدر ،در لبنان؛
زیارت حضرت زینب و رقیه در
شام ،پس از بازگشت از لبنان؛

1381

خارج شدن شهید صدر از حزب
الدعوه ،به سفارش آیتاهلل حکیم؛
نوشتن مقاالت «دروس من القرآن
حکیم» در مجلة االضواء؛

1382

منتخب

دی محدود و عدالت اجتماعی
آن است و راه آن را بهرهگیری انسان از منابع و ثروتهای طبیعی
میداند .بدینجهت بخش عمدهای از اثر به نظریة توزیع پیش از
تولید و نظریة توزیع پس از تولید ،اختصاص داده شده ،پس از
آن شهید صدر در دو فصل آخر کتاب ،به نظریة تولید ،نقش و
مسئولیت دولت در نظام اقتصاد اسالمی ،به عنوان نیروی اساسی
ثروت تولیدی و اهداف توزیع تأکید میکند .در اندیشة شهید
صدر ،اهمیت نقش دولت ازآنروست که راهاندازی پروژههای
بزرگ اقتصادی ،بدون دولت میسر نیست و این پروژههای بزرگ،
نیازمند انباشت سرمایه است که بدون کمک دولت امکان ندارد؛
زیرا اسالم ثروتاندوزی کالن را منع کرده و دولت باید برای
اطمینانیابی از جریان درست تولید و توزیع منصفانة منابع
طبیعی ،در اقتصاد دخالت کند.
آیتاهلل محمدباقر صدر ،سه اصل اساسی را برای نظام اقتصادی
اسالم برمیشمرد :مالکیت دوگانه ،آزادی اقتصادی محدود و
عدالت اجتماعی .به اعتقاد ایشان ،اختالف اساسی میان اسالم و
نظام سرمایهداری و سوسیالیسم ،در ماهیت مالکیت مورد پذیرش
هریک از این نظامها نهفته است ،زیرا جامعه و نظام سرمایهداری
به گونة مالکیت فردی باور دارد و مالکیت عمومی را جز در موارد
ضرورت اجتماعی به رسمیت نمیشناسد؛ جامعة سوسیالیستی

درست برعکس این است؛ ا ّما جامعة اسالمی با هر دو نظام تفاوت
دارد ،زیرا گونههای مختلف مالکیت را در آن واحد به رسمیت
میشناسد و به جای اصل تکشکلی مالکیت که سرمایهداری
و سوسیالیسم پذیرفتهاند ،اصل مالکیت دوگانه یا مالکیت دارای
اشکال گوناگون را پذیرفته است .مالکیت بر سه گونه است:
مالکیت خصوصی ،عمومی و دولتی.
محمدباقر صدر با شناخت نظامها
بدینترتیب ،شهید آیتاهلل ّ
و سیستمهای اقتصادی معاصر و با آگاهی کامل از مبانی و
تئوریهای آنها ،به نقدی عالمانه و واقعگرایانه از آنها پرداخته
و بر مبنای نگرش کلی به شریعت و فقه ،برای نخستین بار،
تشیع را ترسیم کرد و ساختار
خطوط کلی نظام اقتصادی ّ
کلی اقتصاد اسالمی را بر سه اصل «مالکیت مختلط»،
«آزادی در محدودة مشخص» و «عدالت اجتماعی» بنیان
نهاد و پارهای از قواعد اقتصادی اسالم را با روش استقرا،
استخراج نمود.
امروزه این اثر ارزشمند همچنان مهمترین و رایجترین کتاب در
حوزة اقتصاد اسالمی است و در تمام دانشگاههای غرب و ایران،
هرجا که سخن از اقتصاد اسالمی در میان باشد ،در کانون توجه
قرار دارد.

آیتاهللمحمدباقر
صدر ،سه اصل اساسی
را برای نظام اقتصادی
اسالم برمیشمرد:
مالکیت دوگانه ،آزادی
اقتصادی محدود و
عدالت اجتماعی .به
اعتقاد ایشان ،اختالف
اساسی میان اسالم و
نظام سرمایهداری و
سوسیالیسم ،در ماهیت
مالکیت مورد پذیرش
هریک از این نظامها
نهفته است
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حادثة مدرسه فیضیه
و دعوت آیتاهلل حکیم
از امام خمینی برای
هجرت به نجف؛ تولد
نخستین فرزند شهید
صدر؛

1383

شجر ه نامه

انتشار مقاالت «ملکیه النبی و
االمام»« ،الجعاله فی کتاب اقتصادنا»
و «الرساله الفکریه و القیاده» در
مجلة االضواء؛ تبعید امام خمینی به
ترکیه؛ تدریس درس «منطق ذاتی»؛
تأسیس دانشکدة اصول دین ،تحت
اشراف عالمه عسکری در بغداد و
مشارکت شهید صدر در تنظیم مواد
درسی و نظام آموزشی آن مدرسه ،بنا
به درخواست عالمه عسکری؛

1385

1384

نوریکههمچنانروشنماند

ام ماموس یب نجعفر

علیهالسالم

عزالدینحسینبنمحمد
جد نهم آیتاهلل صدر ،متولد  906در
جبع و متوفی به سال  963هـ .ق ،شاگرد
پدر شهید ثانی و شیخ علیبنعبدالعالی
میسی و شیخ شمسالدین محمد (پدر
همسرش) بود.
نورالدین علیبنحسین

سيد محمد (متوفی  1100هـ .ق)

سيد زينالعابدين
جد ششم آیتاهلل صدر ،متولد سال 966
هـ .ق در جبع.

سيد عليبننورالدين
جد هفتم آيتاهلل صدر (برادر مادري
صاحب معالم و برادر پدري صاحب
مدارك) ،متولد سال  970در جبع.
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مکتوبماه


اخبا ر ماه

سيد حسين ()1098 -1041

سيد ابراهيم شرفالدين
جد پنجم آیتاهلل صدر
سيد محمد (ابوصالح)
جد چهارم آیتاهلل صدر ،متولد 1409
هـ .ق در جبع ،استفاده از محضر درس
پدر ،شيخ احمدبنحسين عاملي نباطي،
شيخ حسامالدين طريحي نجفي ،محقق
سبزواري و شيخ علي نوادة شهيد ثاني و
شیخ حر عاملی.
سید محمد (سید محمد ثانی)

جد هشتم آیتاهلل صدر ،متولد  931هـ
.ق در جبع ،تلمذ در محضر پدر و سپس
شهید ثانی ،تاریخ وفات ایشان نامعلوم
است.
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تولد دومین فرزند شهید
صدر؛ تبعید امام خمینی به
نجف [در نهم جمادیالثانی]؛

جد سوم آیتاهلل صدر ،متولد سال 1122
هـ  .ق در شحور و متوفی به سال 1217
هـ  .ق در نجف اشرف ،تلمذ در محضر
پدر و چند تن از علمای جبل عامل،
یادگیری علم طب نزد عالمه شيخ علي
خاتونآبادي ،استفاده از مجلس درس
وحیدبهبهانی.
سید مهدی

سيد ابوالحسن

سید ابوالحسن

سيد حيدر

سید محمدعلی
متولد  ،1195جد سيد حسن صدر،
صاحب كتاب تأسيسالشيعه

سيد علي
سيد جمال الدين

استاد ماه

سید صالح

پروندهماه
مقصد4

مدرسه ماه

طلبه ماه

شکست اعراب در جنگ ششروزه
در برابر اسرائیل و واکنش علمای
نجف؛ مشرف شدن آیتاهلل صدر به
سفر حج؛ شستشوی کعبه توسط
شهید صدر ،بنا به دعوت تولیت
بیتاهللالحرام؛
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ترجمة کتاب اقتصادنا به فارسی؛
وفات برادر و مع ّلم شهید صدر ،سید
اسماعیل صدر؛ کودتای حسنالبکر
و صدام حسین بر ضد عبدالرحمان
عارف و روی کار آمدن حزب بعث
در عراق؛

1389
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سید اسماعیل صدر
(1334-1255هـ .ق) جد آيتاهلل شهيد
سيد محمدباقر صدر و آيتاهلل سيد رضا
صدر و امام موسي صدر؛ استفاده از
محضر درس آقا مجتهد و شيخ محمدباقر
نجفي ،ميرزاي شيرازي ،شيخ مهدي
كاشفالغطاء و شيخ راضي نجفي.
آيتاهلل سيد حيدر صدر

سید صدرالدین
جد دوم آیتاهلل صدر ،متولد  1193هـ
.ق در شحور و متوفی به سال 1264
هـ .ق در نجف اشرف ،در هفده سالگی
از استادش ،صاحب رياضالمسائل اجازة
اجتهاد گرفت و در آن اجازه ياد شده
كه پیش از آن تاريخ به درجة اجتهاد
رسیدهبود .استفاده از محضر درس
اساتیدی همچون :سيد صالح ،شيخ
سليمانبنمعتوق عاملي ،سيد محسن
كاظمي صاحب كتاب محصول و وافي،
شيخ اسداهلل تستري كاظمي صاحب
مقابيس ،سيدعلي صاحب رياضالمسائل،
سيدمحمدمهديشهرستاني،سيدمهدي
بحرالعلوم و شيخ جعفر كاشف الغطاء،
ميرزاي قمي صاحب قوانين و سيد
محمدباقر شفتي صاحب مطالع االنوار.

سختگیری حزب بعث نسبت به اقامة
عزای سیدالشهدا و زائرین و مهاجرین
ایرانی در عراق؛ انتخاب امام موسی صدر
به ریاست مجلس اعالی شیعیان در
لبنان؛ والدت فرزند سوم شهید صدر؛
سفر آیتاهلل صدر به لبنان در اعتراض به
رفتار رژیم بعث علیه سید حکیم؛ چاپ
کتاب بانک بدون ربا در اسالم؛ شکست
کودتای ضد رژیم عراق که دولت عراق
ایران و آمریکا را به دست داشتن در آن
متهم کرد برگزاری درس «والیت فقیه»
امام خمینی در نجف؛

( 1356 -1309هـ.ق)
پدر آیتاهلل سید
محمدباقر صدر ،ازجمله
اساتید ایشان حاج
شيخ عبدالكريم حائري
يزدي بود .تأليفاتي دارد از جمله :حاشيه
بر كفايه االصول خراساني و رساله در
معني حرفي و رساله در وضع و اقسام
آن و رساله در تبعيض احكام به جهت
تبعيض اسباب و رسائل فقهي ديگر.

سيد محمدمهدي
آيتاهلل سيدصدرالدين صدر
سيد محمدجواد
سيد اسماعیل صدر
(1340-1388هـ.ق)
اساتید ایشان آیات
عظام شیخ محمدکاظم
شیرازی صاحب حاشیة
مکاسب ،سید محسن
حکیم ،سید عبدالهادی شیرازی ،سید
ابوالقاسم خویی و شیخ مرتضی آلیاسین
هستند .فرزند ایشان سید حسین صدر
( 1371هـ .ق) و صاحب تألیفات است.

آیتاهلل شهید صدر
(1353-1400هـ.ق)نسبش با سی و یک
واسطهبهامامموسیبنجعفرمیرسد.ایشان
باخواهرامامموسیصدر(دخترعمویش)در
لبنان ازدواج کرد وصاحب پنج دختر و یک
پسرشد.

سید محمدتقی
سید علی
سید محمدعلی(آقا مجتهد)

سید ابوالحسن
سید حسین
سید ابوجعفر

آمنه معروف به بنتالهدی
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وفات سید محسن حکیم و برگزاری
مراسم تشییع ،با جمعیت و شکوه
بسیار؛ آغاز مرجعیت آیتاهلل سید
محمدباقر صدر؛ اعالم مرجعیت امام
خمینی توسط علماء؛ درخواست
شهید صدر بر ادامة مسیر سیدحکیم
در برخورد با مسایل سیاسی و
اجتماعی؛ تولد فرزند چهارم شهید
صدر ،تنها پسرش محمدجعفر بود؛
ابتالی شهید صدر به عارضة قلبی و
استراحت سه هفته ای در خانه؛ فتوای
شهید صدر بر لزوم مسلح شدن بر
ضد حکومت و اختصاص حقوق شرعیه
به آن؛
1390

تهدید شدن شهید صدر توسط
رژیم صدام حسین؛ دستگیری
چند تن از اعضای اصلی حزب
الدعوة توسط رژیم عراق و انتقال
آنان به بغداد؛ بازداشت چند روزة
شهید صدر؛ تولد پنجمین فرزند
آیتاهلل صدر؛ طرح اعالم مرجعیت
امام خمینی به وسیلة شهید صدر
در جلسه ای مشورتی و مخالفت
سایرین؛ مطرح شدن شهید صدر به
عنوان مرجع تقلید؛

روی کار آمدن حافظ اسد در سوریه
و درخواست او از شهید صدر ،مبنی
بر فرستادن مبلغ به سوریه به منظور
تقویت بنیة اعتقادی دولت؛ چاپ
کتابهای بحوث فی الشرح العروة
الوثقی و االسس المنطقیه لالستقراء؛
مهلت شش روزة حکومت بعث به ایرانی
ها برای خروج از عراق اعتراض شهید
صدر را برانگیخت؛ تعطیلی دروس امام
خمینی و شهید صدر ،به نشانة اعتراض
به حکومت؛ تصمیم آیتاهلل صدر برای
قیام شهادتطلبانه به منظور خروج از
اوضاع بد کشور؛ تصمیم امام خمینی
برای سفر به لبنان ،به نشانة اعتراض؛
1392
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معرفی کتاب

  فلسفتنا
اثر حاضر که در فلسفة اسالمي و فلسفة ديالكتيك بحث كرده،
مجموعهاي از مفاهيم اساسي از جهان هستي و روش تفكر صحيح
است.فلسفتنادر يكجلدبهزبانعربي،توسطانتشاراتدارالتعاريف
للمطبوعات در سال  1410ه..ق به چاپ رسيده است .اين کتاب
با نام فلسفة ما به فارسي ترجمه و از آن تلخيصها و شرحهاي
گوناگونی عرضه شده است.
البنك االربوي في االسالم :اطروحه للتعويض عن الربا ،و
دراسه لكافه اوجه نشاطا للبنوك في ضوء الفقه االسالمي.
شهيد صدر اثر حاضر را به درخواست گروهی از متخصصان و
كارشناسان امور بانكداری نگاشته و در آن شیوههایی جهت جذب
منابع در بانكداری بدون ربا ارائه کرده و با بهرهگیری از موازين فقهي
بهمنظور جایگزین كردن بانکداری اسالمی به جای بانكداری غربی و
شيوة آن توضيح داده است.
  األسسالمنطقيهلإلستقراء
این اثر دستاورد مهم آيتاهلل سيد محمدباقر صدر در زمينة
پژوهشهای فلسفی و منطقی است .آیتاهلل صدر در این اثر،
پایههایی را در علم منطق بنا نهاد و به نظریة «المنطق الذاتی»
دستیافت.
  الفتاوی الواضحه
این اثر رسالة عملی شهيد آیتاهلل صدر محسوب میشود كه با
استقبال گسترده شيعيان روبهرو شد ،بهطوریكه در بسياری از
مسائل دينی و شرعی به آن مراجعه میكنند .در اين كتاب ،مسائل
عبادی به شيوه ای جديد و متفاوت از شيوة رايج در رسالههای عملی
فقیهان مطرح شده است.
  المدرسه القرآنيه
این اثر مجموعه سخنرانیهاي شهيد آیتاهلل صدر ،با رويكردی
42
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مکتوبماه


اخبا ر ماه

استاد ماه

جديد در زمينة سنت های تاریخی در قرآن کریم است که توسط
شیخجاللالدینعلیالصغیرتنظیم،وچندينبارمنتشرشد.ترجمة
فارسی آن بهتازگی تحت عنوان سنتهای اجتماعی و فلسفة تاریخ
در مکتب قرآن به چاپ است.
بحث حول الواليه
اثر حاضر پژوهشی دربارة واليت و درواقع مقدمهای از شهيد صدر
است ،برای كتاب الشيعة اإلمامية به قلم «عبداهلل الفياض» .با توجه
به اهميت اين مقدمه ،در كتابی مستقل چاپ و موضوع تشيع و
گسترش آن در جامعة اسالمی در آن بررسی شده است .شهيد صدر
در اين كتاب اثبات كرده كه تشيع از زمان پیامبر اكرم  آغاز شد
و درحقيقت ،اسالم ناب و اصيل مذهب تشيع است.
  بحث حول المهدی
پژوهشی دربارة حضرت مهدی كه جنبة اعتقادی و علمی را
به صورت موضوعی جمع كرده و حقيقت مهدی موعود را به
اثبات رسانده است.
  المدرسه اإلسالميه
پژوهشی علمی برای بررسی مشكالت اجتماعی است و شهيد صدر
ف بودن انديشة
در اين كتاب با استدالل و دليل موضوعی ،ضعي 
مادی را در بررسی مشكالت اجتماعی آشکار و راهحلی مناسب در
اين زمينه ارائه میكند .سپس نظرية اسالمی را در بررسی مشكالت
بشری مطرح و آن را بهترين راهحل در اين زمينه بیان میکند.
به عبارتی این کتاب شامل دو کتاب االنسان المعاصر و المشکله
االجتماعیه و ماذا تعرف عن االقتصاد االسالمی است.
المرسل،الرسول،الرساله
در اصل مقدمهای برای رسالة عملی وی ،الفتاوی الواضحة است كه
در آن شيوة جديدی را اتخاذ میكند كه با مقدمات تقليدی حاكم بر
رسالههای علمی فقیهان فرق دارد و در آن مسائل اعتقادی مهمی را

پروندهماه
مقصد4

مدرسه ماه

طلبه ماه

فتوای شهید صدر مبنی بر حرمت
شرکت زنان در پارلمان؛ والدت
ششمین فرزند شهید صدر که بعدها
همسر مقتدا صدر شد؛ چاپ تعلیقه
بر منهاجالصالحین ،به عنوان رسالة
عملیه؛
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دستگیری و اعدام پنج تن از
شاگردان و مریدان شهید صدر:
«شیخ عارف بصری ،سید عزّالدین
ق ّبانچی ،سید عمادالدین طباطبایی
تبریزی ،حسین جلوخان و سید
نوری طعمه» توسط رژیم بعث؛
تعطیلی درس آیتاهلل صدر به
نشانة اعتراض به دستگیریها
و شکنجههای طالب به دست
بعثیها؛ تأکید شهید آیتاهلل صدر
بر خروج طالب از حزب الدعوه و
کار تشکیالتی؛
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تعطیلی درس و نماز جماعت به وسیله
شهید صدر ،به خاطر ایجاد شدن جو
منفی شدید حوزة علمیه علیه خود و
شاگردانش؛ اصرار سید خویی مبنی بر
لزوم بازگشت شهید صدر و پذیرفتن
ایشان ،پس از خودداری بسیار؛
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كتابشناسیشهيدآیتاهللصدر
بررسی میكند با توجه به اهميت آن ،اين مقدمه در كتابی مستقل
منتشر و چندين بار تجديد چاپ شده است.
دروس فی علم األصول
از مهمترين كتابهايی است كه شهيد صدر در زمينة پژوهشهای
علمی اصولی نوشت و موضوع درسی برای طلبههای علوم دينی به
شمار میآيد .اين كتاب به شيوة جديدی نوشته شده كه تعبيركنندة
شيوه علمی شهيد صدر است .آيتاهلل صدر در اين كتاب آرا و
انديشههای خود در زمينة علم اصول مطرح كرده است.
فدك فی التاريخ
اثر حاضر از نخستين تألیفات آیتاهلل صدر است و در آن به
تحليل تاريخی حادثة فدك پرداخته .اين كتاب به موضوعيت و
بیطرفی ممتاز است و شهيد صدر در بررسی موضوعات ،تحتتأثير
گرايشهای فرقهای و مذهبی قرار نگرفته است
االسالم يقود الحياه
سلسله پژوهشهايی است كه شهيد صدر در نخستين روزهای
پيروزی انقالب اسالمی ايران و در پاسخ به پرسشهای گروهی از
علمای دينی دربارة مسائل اساسی مربوط به دولت اسالمی در سال
 1399هـ .ق داده است.
  نظره عامه فی العبادات
كتابی از شهيد صدر است كه در انتهای کتاب الفتاوی الواضحه چاپ
شده است .او در این کتاب نقش عبادت را در زندگی انسان و ضرورت
آن در بنای متكامل انسان و معانی عبادی احكام و ابعاد متافيزيكی
مسائل عبادی بررسی كرده است .اين موضوعاتی است كه اهميت
فكری فراوانی دارد و شهيد صدر به شيوة علمی سادهای به اين
موضوعات پرداخته و ديدگاهی واقعی دربارة عبادت ارائه میدهد؛
بهگونهای كه به تمامی شبهات مطرح شده دربارة برخی شعاير
عبادی پاسخ میدهد.

  المحنه
این کتاب مفهوم قرآنی محنت را بررسی و آن را به دو بخش
موضوعی و ذاتی تقسيم كرده است.
  التفسيرالتجزئيیوالتفسيرالتوحيدیللقرآنالكريم
پژوهشی در زمينة شيوة تفسير ترتيبی با گرايش توحيدی يا
موضوعی در تفسير قرآن كريم است.
  المعالم الجديدة لألصول
كتابی است كه شهيد صدر در آن تحول علم اصول را در تاريخ
اسالمی بررسی كرده است .اين كتاب ،پژوهشی علمی در تحليل
تحول علمی تاريخ انديشة اصولی محسوب میشود.
رسالتنا
مجموعه سرمقالههای سال اول مجلة «االضواء» نجف است ،با
مقدمهای از آیتاهلل سید محمدحسین فضلاهلل که در بیروت به
چاپ رسیده است.
سایر آثار مؤلف :غایه الفکر فی علم االصول ،بحوث فی شرح
العروة الوثقی ( کتاب چهار جلدی که جلد اول آن در سال 1391
هـ.ق چاپ شد؛ العقیده االلهیه فی االسالم (در انتهای کتاب فدک
فی التاریخ آمده است) ،التشیع و االسالم( :به عنوان مقدمه بر کتاب
تاریخ االمامیه و اسالفهم نوشته شده است)؛ اخترنالک( :مجموعه
مقاالت متفرقه با چاپ بیروت) اهل البیت و تنوع ادوار و وحده
هدف ،تعلیقه بر منهاج الصالحین ،تعلیقه بر بلغه الراغبین (رسالة
عملیة مرحوم آیت هّ
محمدرضا آلیاسین)؛ تعلیقه بر مناسک
الل شیخ ّ
حج آیتاهلل خویی؛ موجز احکام الحج؛ اطروحه المرجعیه الصالحه؛
مباحث االصول( :تقریرات درس اصول شهید صدر که توسط آیتاهلل
سید کاظم حایری نوشته شده است)؛ تقریرات اصول که در هفت
جلد توسط آیتاهلل سید محمود هاشمی تهیه و در بیروت چاپ
شده است.
حاشیه،شمارهسه
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شایعهپراکنی عدهای
به منظور ایجاد اختالف
میان سید خویی و
شهید صدر؛ چاپ کتاب
الفتاوی الواضحه؛
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چاپ کتاب دروس فیعلم االصول ،انتشار نقد دکتر علی شریعتی بر کتاب تشیع
مولود طبیعی اسالم ،تألیف شهید صدر و نوشتن نقدی بر نقد دکتر شریعتی به وسیلة
آیتاهلل شهید صدر؛ چاپ کتاب حلقات؛ درخواست حسنالبکر ،رئیس جمهور عراق ،از
شهید صدر به نوشتن کتابی به نام او در ازای برطرف شدن موقعیت نامناسب به وجود
آمده برای ایشان و خودداری آیتاهلل صدر از این کار؛ حرکت اربعین مردم برای اعالم
اعتراض خود علیه سلطة ضد انسانی رژیم بعث؛ دستگیری آیتاهلل صدر پس از انتفاضة
ماه صفر در بغداد و تهدید ایشان به مرگ؛ چاپ کتاب فلسفتنا با اصالحاتی توسط رژیم
بعث ،به خاطر احساس خطر از جانب حزب شیوعیون؛ برگزاری جلسات بحث فلسفی،
تحت عنوان «کیفیت تحول ذهن بشر» هر روز عصر؛ عمامهگذاری سید حسن نصراهلل
به دست آیتاهلل صدر؛
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چند قاب از زندگی شهیدصدر

عالم شهید در غربت عراق
سکوت در برابر ظلم؛ هرگز
هنگامی که آیتاهلل سیدمحمدباقر صدر ،توسط رژیم بعث عراق
دستگیر شد ،یکی از یاران و دوستان ایشان به بنتالهدی ،خواهر
شهید صدر ،پیشنهاد کرد که مدتی سکوت کند و پنهان شود و در
برابر ظلم و ستم رژیم عراق اعتراض نکند ،اما بنتالهدی در پاسخ
چنینگفت:
مسؤولیت شرعی ،ما را بر آن میدارد که در برابر ستم و ستمگر،
اینچنین موضعگیری کنیم .دیگر زمان سکوت بهسرآمده است .ما
باید صفحة دیگری از جهاد و مبارزه بگشاییم .ما سالهای متمادی
سکوت کردهایم و هرچه بیشتر سکوت کنیم ،دشمنان ما گستاختر
میشوند .چرا باید ساکت باشیم؟
آنگاه بنتالهدی به سوی مرقد موال علی رفت و پس از زیارت،
در بازار شهر ،ندای هّ
اللاکبر سر داد و برای مردم ،علیه رژیم بعث
عراق تبلیغکرد.
مسئولیتجهانی
وقتی حکومت عراق شهید آیتاهلل صدر را دستگیر کرد ،رئیس
سازمان امنیت نجف ،از ایشان پرسید که تو عرب هستی ،چرا از
ایران و انقالب آن طرفداری میکنی و چرا همة فعالیتهای خودت
را در راه کمک به ایران و خمینی منحصر کردهای .چرا برای مطهری
که یک آخوند فارسیزبان ایرانی بود ،در نجف مجلس ختم برپا
میکنی و برای چه با خمینی مکاتبه میکنی .آیتاهلل صدر با خشم
مسلمانان جهان ،مسئول
گفت :من یک مسلمانم و در برابر همة
ِ
هستم و باید به مسئولیت جهانی خویش عمل کنم .این به عرب
و عجم ،ایران و غیر ایران مربوط نیست .من از این راه یک گام به
عقبنخواهمگذاشت.
فتوای تاریخی
پیش از پیروزی انقالب اسالمی ایران ،شهید آیتاهلل سید محمد
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اخبا ر ماه

استاد ماه

باقر صدر ،از انقالب اسالمی ایران حمایت میکرد و روز به روز رابطة
خویش را با حضرت امام خمینی افزایش میداد .نامهای به امام،
در پاریس نوشت و از انقالب شکوهمند ایران ستایش کرد و با تمام
شجاعت آمادگی خود را اعالم نمود .در این راه ،فتوای تاریخی خود
را دربارة انقالب اسالمی صادر کرد:
«بسم اهلل الرحمن الرحیم .کسانی که در ایران برای دفاع از اسالم
و مسلمین قیام کرده و کشته میشوند ،شهید هستند و خداوند
آنان را در بهشت ،با امام حسینمحشور میکند .انشاءاهلل تعالی».
سیدمحمدباقرصدر.
عرب ،عجم و حوزة علمیه
حکومت جاهالنة بعثی ،شیخ عیسی شبیری آل خاقانی (رهبر گروه
وابستة خلق عرب) را فرستاد تا با زبان [و تعصب] عربی با شهید
صدر سخن بگوید .وی به شهید گفت« :حوزة علمیة عربی نیازمند
ساختاری جدید است و کسی جز شما نمیتواند چنین کاری بکند.
من آمادهام تمامی دستورهای شما را در این باره انجام دهم ».شهید
صدر بر دیدگاه آگاهانة خود پافشاری کرده ،پاسخ داد« :حوزة علمیة
نجف اشرف [با دیگر حوزهها] یک نظام دارد و جداییناپذیر است.
ما حوزة عربی یا فارسی و یا افغان نداریم .در حوزه ،عرب و فارس
و افغان و پاکستانی و دیگر قومیتها برابر هستند ».خاقانی گفت:
«اما آقای من! عجم بر حوزه سیطره پیدا کرده ،بیشتر مراجع از
آنان هستند!» سید شهید پاسخ داد« :در حوزه ج ّو آزادی هست و
هرکس ثابت کند که لیاقت و شایستگی دارد ،پیش میافتد و کسی
نمیتواند مانع او شود ».خاقانی گفت« :آقای من! میدانید عجمها در
خوزستان چه بر سر عربها آوردهاند؟! جوانانشان را کشته ،آبرویشان
را ریخته و اموالشان را غارت کردهاند .خمینی بر ضد عرب موضع
گرفته ،آنان را خوار کرده و کرامتشان را از بین برده است ».سید
شهید گفت« :من به تو اجازه نمیدهم این حرفها را بزنی .آقای
خمینی مرجع عادلی است و بین عرب و عجم فرق نمیگذارد .اینجا،

پروندهماه
مقصد4

مدرسه ماه

طلبه ماه

سفر شهید صدر به همراه
تمام اعضای خانواده و بعضی از
شاگردانش به مکه؛ محکوم کردن
موضع انور سادات در معاهدة کمپ
دیوید؛
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اعالم روز شانزدهم رجب به عنوان
روز اعتراض و اظهار انزجار از اعمال
ظالمانه رژیم؛ هجدهم رجب :آغاز
محاصرة نه ماهة خانة آیتاهلل صدر و
کوچههای اطراف آن؛
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در نجف حقوق ماهیانه به عرب و عجم میداد ،بی آنکه میان آنان
فرق بگذارد ».خاقانی گفت« :معذرت میخواهم! میخواستم شما را
آگاه کنم که رخدادهای دردناکی برای عربهای خوزستان پیش
آمده است ».سید شهید فرمود« :عربهای خوزستان در سایة دولت
اسالمی زندگی میکنند .هرچیز برای آنان هست ،برای دیگران نیز
هست و هر سختی دارند ،دیگران هم دارند .دوست ندارم بار دیگر
این حرفها تکرار شود».
اعدام یا پذیرش پنج پیشنهاد؟
آیتاهلل شهید صدر چهار مرتبه توسط حزب بعث زنداني شد.
آخرین بار در سال  1400هجري قمري بود که هزاران سرباز مسلح
و مجهز برای دستگیری ایشان وارد نجف اشرف شده و او را به بغداد
انتقال دادند .وقتي آن عالم فرزانه را دستگير ميكردند ،شهیدة علویه
بنتالهدي ،زينبگونه از برادر دفاع کرد و به مدت پانزده دقيقه خطبه
خواند .سربازان که گویی مرغ بر سرهايشان نشسته باشد ،ساكت و
بيحركت بودند .او گفت« :برادر من تنها و بدون سالح است .چرا
براي دستگيري او صدها سرباز مسلح آوردهايد؟ آيا اين بدين لحاظ
نيست كه همة عراقيها با او هستند؟ ازاینرو در اين وقت از صبح
كه همگان در خواب هستند ،يورش بردهايد» .سپس رو به برادر
بزرگوارش كرد و گفت« :برو برادرم خداوند با توست ،شهادت راه
و روش ما و اجداد پاك ماست!»  ...در بغداد شروطي به قرار ذیل
به شهید صدر پيشنهاد ميشود .1 :دست از تأييد انقالب اسالمي
ايران و رهبرآن ،آقاي خميني بردارد؛  .2برخي از اصول حزبيها،
يعني حزب بعث را تأيید نمايد يا حداقل برخي از مواضع ملي ما را
تأييد نمايد .مثل حل قضية كردستان؛ .3به تحريم پيوستن به حزب
الدعوه فتوا بدهد؛  .4فتواي خود به تحريم پيوستن به حزب بعث را
پسبگيرد و به جاي آن به جواز پیوستن بهآن فتوا بدهد؛  .5بین
حکومت و ایشان ،مكاتبات و مراسالت صورت بگيرد تا مردم فكر
كنند رابطة او با حكومت رابطهاي حسنه است.
ا ّما آیتاهلل صدر همة آنها را رد کرد؛ ازاینرو صدام به ایشان گفت:
بهزودي اعدام خواهي شد! يك روز پس از دستگيري آیتاهلل صدر،
حزب بعث به منزل ایشان مراجعه نموده و گفتند که سيد میخواهد
خواهرش را ببيند .و بدینترتیب بنتالهدي ،به دنبال آیتاهلل صدر
دستگير و زنداني شد و يك روز پس از دستگيري ،پیکرهای پاك آن
دو شهيد راه فضيلت را به خانواده و بستگانشان تحویل دادند .مرحوم
سيد محمدصادق صدر ميگويد« :آثار شكنجه در سر مباركشان
مشاهده ميشد ،نگذاشتند بدن آن شهيد را ببينيم ،معلوم نيست با

 19جمادیاالول ،دستگیری به دستور
ابوسعید ،رئیس سازمان امنیت نجف و
انتقال به بغداد؛  23جمادی االول (19
فروردین  )۱۳۵۹شهادت صدر و همراه
همیشگی اش ،علویه بنتالهدی صدر ،به
دست مزدوران رژیم بعث عراق.
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شهادت

بدن آن شهيد چه كرده بودند!».
نوآوری فقهی
یکی از نوآوریهای فقهی شهید صدر ،استفادة بهینه از استقراء و
حساب احتماالت در استنباط احکام شرعی و کشف مالکات آن
در قالب نگرش جامع به شریعت است ،وی نقش دلیل استقرایی
در احکام را در دو زمینه بررسی کرده است ،استقرای مستقیم و غیر
مستقیم .استقرای مستقیم (استقراء در احکام) عبارت است از اینکه
موارد فراوانی از احکام شرعی را بررسی کرده و آنها را در جهت و
مالک واحد و مشترک بیابیم .درنتیجه از این طریق قاعدهای کلی در
شریعتاسالمیکشفکنیم.
احسنت بر تو اي سربلند كنندة عراق
شروع تحصيالت حوزوي شهید صدر در كاظمين از دهسالگي
آغاز شد .در يازدهسالگي منطق و برخي دروس مقدماتي و سطوح
را نزد برادرش عالمه سيد اسماعيل صدر آموخت
در اواخر دهة دوم عمر شريفش به درجة اجتهاد
رسید و در همان وقت ،فتاواي خود را به شكل
حاشيه بر كتاب بلغه الراغبين به نگارش درآورد.
با درخشش نبوغ و استعداد ایشان در دورة
نوجواني ،روزي از شهید صدر خواسته شد تا
در حسينية آلياسين كاظمين ،براي مردم
سخنراني كند .ایشان آنقدر كوچك بود كه
چهارپايهاي آوردند تا روي آن قرار گيرد و همه
بتوانند شهید صدر را ببينند .در همان مجلس،
به مناسبت تولد حضرت امام حسين
سخنراني كرد .متن سخنراني که خود
آن را تهيه كرده بود ،چنان فصیح و بلیغ
بود كه حاضران را تحت تأثير قرار داد.
تا جايي كه دايي ایشان ،شيخ راضي
آلياسين كه در آن مجلس جشن
حضور داشت ،نتوانست خود را
نگه دارد و برخاست و رو به
او كرد و گفت« :اي سيد
محمدباقر صدر! احسنت
بر تو اي سربلند كنندة
عراق!»
حاشیه،شمارهسه
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مقاله

الف .نصیریپور

گذری بر اندیشههای سیاسی و اقتصادی شهید صدر

اندیشهای که در صدر نشست

شهید آیتاهلل العظمی سید محمدباقر صدر ،عالم و مجاهد برجستة شیعی عراق ،در  25ذیقعدة سال 1353هـ .ق در شهر
كاظمین عراق ،در یك خانوادة نامدار ،اصیل ،مبارز و روحانى دیده به جهان گشود  .او فرزند سید حیدر صدر ،از نوابغ فقه و اصول
هلل شیرازى به مقام مرجعیت نائل شد .مادر شهید صدر،
و نوة آیتاهلل العظمى سید اسماعیل صدر بود که پس از درگذشت آیتا 
دختر شیخ عبدالحسین آلیاسین ،از رجال برجسته مذهبى و بانویى باتقوا و پرهیزگار بود .آیتاهلل شهید صدر تحت نظر مادر و
برادر بزرگش آیتاهلل اسماعیل صدر كه از مجاهدین بنام بود ،آموزش دید و پرورش یافت.
آیتاهلل صدر دانشمندی فرزانه و آگاه به علوم زمان خود بود ،از دیدگاه او ،بهكار بردن راهحلهای مربوط به مسائل صدر اسالم،
برای مسائل امروزی ،نادرست است .او با این نگاه توانست تحول نوینی را در اندیشه و علوم اسالمی پدید آورد  .او در زمینههاى 
گوناگون ،اعم از فقه ،اصول ،اقتصاد و جامعهشناسى تبحر و تخصص داشت و در زمینههای تاریخ و قانونگذارى و بانكدارى بدون
ربا احاطة علمی داشت .در این نوشتار نگاهی اجمالی به اندیشههای این متفکر فرزانه در حوزة اقتصاد و سیاست داریم.
منتخب
رسالت و خط گواهي
پيامبران ،اوصيا و
اوصياي اوصيا در
محورهاي ذيل خالصه
ميشود .1 :مرجعيت
ايدئولوژيك در
انديشه و قانونگذاري؛
.2اشراف و نظارت بر خط
سير خالفت و حاكميت
انسان؛  .3دخالت براي
رویارویی با انحراف يا
براي تعديل آن و يا براي
بازگشت به طريق صحيح
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اندیشةاقتصادیشهیدآیتاهللصدر
علم اقتصاد و مکتب اقتصاد ،از دیدگاه
شهید صدر با یکدیگر متفاوت هستند .به
بیان ایشان ،علم اقتصاد علمی است که
حیات اقتصادی ،پدیدهها و جلوههای آن
را تفسیر کرده و ارتباط آن را با اسباب و
عواملی کلی که بر آن حاکم است ،بیان
میدارد .ا ّما منظور از مکتب اقتصادی،
ایجاد روشی برای تنظیم عادالنة زندگی
اقتصادیاست.
بهاعتقادشهیدصدر،اقتصاداسالمیبرسهاصل
اساسی استوار است :مالکیت مختلط ،آزادی
اقتصادیدرکادرمحدودوعدالتاجتماعی.
نکاتی که شهید صدر در خصوص اقتصاد
اسالمی بسیار بر آن تأکید دارد ،سازگاری
اهداف اقتصادی اسالم ،با واقعیتهای
زندگی انسان (واقعی بودن) ،توجه به عوامل
ارزشی و اخالقی (اخالقی بودن) و اهمیت
عوامل اخالقی و پیوند اقتصاد اسالمی با
مسائل ارزشی و هنجاری هستند.
شهید آیتاهلل صدر معتقد است ،نظام
اقتصادی و رژیم اقتصادی با یکدیگر مرتبط
هستند .وی توضیح می دهد که قوانین بر
اساس اصول پذیرفتهشده در قانون اساسی،
ازجمله اصول اقتصادی ،مناسبات افراد با
اموال و نیز ،مناسبات افراد بین خودشان
را مشخص میکنند؛ بهطوریكه از مطالعة
قوانین یك كشور میتوانیم تشخیص
دهیم ،چه نوع نظام اقتصادی ،با چه اصولی
بر آن كشور حاكم است؟ به همین جهت
اصول اقتصاد اسالم را نیز میتوان از بررسی
احكام و رژیم اقتصادی آن به دست آورد.

مکتوبماه


اخبا ر ماه

آیتاهلل صدر نظریات و اصول را زیربنا و
سیستم قانونی را كه بر مبنای آن اصول
تشكیل شده ،روبنا معرفی میكند.
از دیگر نکات قابل توجه در دیدگاه اقتصادی
شهید آیتاهلل صدر ،نقش بانک در جامعة
اسالمی است .از دیدگاه ایشان ،بانك یكی
از ضروریات جامعه به منظور جمعآوری
اموال بیاستفاده جهت بهرهگیری از آنها
در كارهای اقتصادی است .بدین ترتیب وی
ضمن توضیح تجهیز و تخصیص منابع در
بانكداری غربی ،شیوههای جذب منابع را
در بانكداری بدون ربا به منظور جایگزین
كردن آن با بانكداری غربی و وظایف بانك،
ارائه میكند و درنهایت راهکارهای فرار از
ربا و مباحث مربوط به فقه بانک را مطرح
میکند و به دفاع از شیوههای تخصیص و
تجهیز اسالمی ،مانند مضاربه میپردازد.
شهید صدر معتقد است که اسالم از طریق
شیوههای توزیع ،توانایی تنظیم توزیع را
برای رساندن ثروت اقتصادی به حد اعالی
آن دارد؛ كه راه آن ،بهرهگیری انسان از
منابع و ثروتهای طبیعی است .آیتاهلل
صدر در بحث توزیع ،مشكل اساسی
اجتماعی را «ستم» میداند .ایشان بیان
می دارد ،دستگاه توزیع در اسالم ،از دو ابزار
اصلی تشكیل شده است :كار و نیاز .از این
دیدگاه ،اسالم تنها كار را موجب مالكیت
كارگر به نتیجة عمل خویش میداند و این
مالكیت خصوصی بر پایة كار ،گویای میل
طبیعی انسان به تملك نتایج كار خویش
است و قاعدهای اسالمی كه شهید صدر
استخراج میكند ،این است كه كار ،موجب
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مالكیت كارگر بر ماده ،و نه سبب ارزش
آن است؛ بنابراین كارگر ،زمانیكه مروارید
را استخراج میكند ،با این كارش ،تنها
مالك آن میشود؛ او با این كار ،به آن ارزش
نمیبخشد .شهید صدر ،عناصر سهگانة
شكلدهندة دستگاه توزیع در اسالم را
چنین خالصه میكند :كار بهعنوان اساس
مالكیت ،ابزاری اصلی برای توزیع است؛
بنابراین كسی كه در عرصة طبیعت كار
میكند ،ثمرة كارش را خود میچیند و
مالك آن میشود .نیاز ب ه عنوان تعبیری
از حق انسانی ثابت در زندگی شرافتمندانه،
ابزاری اساسی برای توزیع است و به این
ترتیب ،توزیع متكفل رفع نیازهای جامعة
اسالمیاست.مالكیتازطریقفعالیتهایی
تجاری ،كه اسالم در ضمن شرایط خاصی
كه تعارضی با اصول اسالمی و عدالت
اجتماعی نداشته باشد ،اجازة آن را داده
است ،ابزار ثانوی توزیع است .توزیع پیش
از تولید ،دارای چهار عامل است كه میتوان
آنها را منابع طبیعی تولید نامید :زمین ،مواد
خام كه بیشتر آنها معادن هستند ،آبها و
دیگر منابع طبیعی (دریا ،مروارید و ) ...
آخرین نکتة کلیدی در دیدگاه اقتصادی
شهید صدر ،نگاه ایشان به نقش دولت در
نظام اقتصادی ،به عنوان نیروی اساسی
ثروت تولیدی و اهداف توزیع است .در
اندیشة شهید آیتاهلل صدر ،اهمیت نقش
دولت ،ازآنروست كه راهاندازی پروژههای
میسر نیست
بزرگ اقتصادی ،بدون دولت ّ
و این پروژههای بزرگ نیز نیازمند انباشت
سرمایه است كه بدون کمک دولت امکان
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ندارد؛ زیرا اسالم ثروتاندوزی كالن را
منع كرده و دولت باید برای اطمینانیابی
ازجریان درست تولید و توزیع منصفانة
منابع طبیعی ،در اقتصاد دخالت كند.
دولت نقش مهمی در اقتصاد دارد .حیطة
اصلی دخالت دولت ،منطقه الفراغ است.
در این منطقة خأل ،حاكم ـ بهدلیل اینكه
ولی امر است ـ به اقدامات اقتصادی دست
میزند که «تأمین اجتماعی» و «توازن
اجتماعی» را تحقق بخشد .بدینترتیب،
هدف و فلسفة دخالت دولت ،تضمین و
از بین بردن تفاوتها و فاصلههای عمیق
اجتماعی است .دخالت دولت موجب
میشود تا تضادها و فاصلههای اجتماعی
بهاندازهای شدید نشود كه موجب انحصار
ثروت در دست سرمایهداران شود .منطقة
الفراغ باید چنان منعطف باشد كه اسالم،
فرصت پاسخگویی به نیازهای اجتماعی
و حل مشكالت اقتصادی را در هر زمانی
داشتهباشد.
اندیشة سیاسی شهید آیتاهلل صدر
شهید صدر با اذعان به این امر که كل نظام
هستي از حاكميت انحصاري خداوند پديد
ميآيد ،بیان میدارد که تنها خداوند متعال
منشأ همة قدرتها و حاكميتهاست .اين
حقيقت بدين معناست كه انسان آزاد است
و هيچ انسان ديگري و هیچ طبقه و گروهي
بر او حاكميت ندارد و حاكميت تنها ازآن
خداست .به اعتقاد آیتاهلل صدر ،با وجود
اصل توحيد ،همة انسانها در برابر خداوند
مسئول خواهند بود و تنها اوست كه در
نظام هستي پروردگار و صاحب اختيار
است و پیرو آن در تنظيم روش زندگي
انسانهاست و هيچ فرد و جماعتي غير
از خدا ،حق حاكميت ندارد .بنابراين تمام
جامعة بشري تنها به يك محور یعنی
خداوند متعال وابسته هستند.
شهيد صدر پس از اثبات حاكميت
انحصاری خداوند ،به سراغ حاكميت انسان
ميرود و حاكميت انسان را از باب خليفهاهلل
بودن او تبيين ميکند .به اعتقاد شهید
صدر مسئله خالفت انسان در قرآن ،شالودة
حكومت را تشكيل ميدهد و حكومت بين
مردم از وضع خالفت سرچشمه ميگيرد.
ایشان از نظرية خالفت انسان ،چنین
استفاده ميكند كه ا ِعمال سلطه و تسري
قدرت ،مطابق با شريعت الهي و اسالمي،
حق امت و ابناي بشر است و خالفت انسان
در زمين يعني خداوند بشر را نايب خود در
حكومت قرار داده و رهبري و آباداني جهان

منتخب

را از نظر اجتماعي و طبيعي به او سپرده
است .اما بشر خليفه ،اين اجازه را ندارد كه
جدا از راهنمايي و هدايت الهي ،به هوا و
هوس و طبق اجتهاد خود حكومت كند ،لذا
پيامبران آمدهاند تا این جانشين را از انحراف
بازدارند و او را در مسير درست ،ارشاد و
راهنمايي کنند .ايشان بهصراحت عنوان
ميكند كه وجود پيامبران ،جانشینان آنان
و سپس مرجعيت شيعه ،بيانگر دخالت
خداوند در امر جانشيني است.
آیتاهلل صدر در همین جهت بیان میدارد
ت بود
«همچنانك ه امامت تداو م نبو 
ي و برجستة مذهبي،
ت [اقتدار ربوب 
مرجعي 
ت است و مرجعيت ،براي
نیز تداو م امام 
نستمدیدهو
نومسلمانا 
كمك ب هپرهيزكارا 
ن و پيامبران -تنها
ت اماما 
ي حكوم 
نيز برقرار 
خ ايجاد شده
ي ك ه در طو ل تاري 
ت عادل 
حكوم 
ن كوشيده
ي آزاده ب ه خاطر آ 
و انسانها 
ي ك ه
و جنگيدهاند ـ تالش میکند .وقت 
پيامبر اسال م از دنيا رفت ،امامت جايگزين
ي ك ه اما م دوازدهم
ي شد و وقت 
پيامبر 
تگشت؛
نامام 
بشد،مرجعيت،جايگزي 
غاي 
ي امام ،ب ه مرج ع رسيد،
ي تصمي م ب ه جا 
يعن 
ي پيامبر ب ه
همانگونه ك ه تصمي م ب ه جا 

اما م رسيده بود .بنابراین به اعتقاد آیتاهلل
ت امامزمان
ن غيب 
صدر ،در زما 
ن جامعة
ي بنيان نهاد 
علما می بایست برا 
ن راه ،حكومت
اسالمي ،اهتما م ورزند و از اي 
ي وادار نمايند كه
ت اله 
ي دستورا 
را ب ه اجرا 
لو
ت فضاي 
س آن ،مرد م را ب ه رعاي 
بر اسا 
ل ملز م کند.
ب از رذاي 
اجتنا 
از دیدگاه شهید صدر ،رسالت و خط
گواهي پيامبران ،اوصيا و اوصياي اوصيا
در محورهاي ذيل خالصه ميشود:
 .1مرجعيت ايدئولوژيك در انديشه و
قانونگذاري؛  .2اشراف و نظارت بر خط
سير خالفت و حاكميت انسان؛  .3دخالت
براي رویارویی با انحراف يا براي تعديل آن و
يا براي بازگشت به طريق صحيح.
نکتة نهفته در دیدگاه شهید صدر این است
که خالفت عمومي انسان بر اصل شورا
استوار است ،ولي اصل شورا به صورت آزاد
به انسانها اجازة اعمال قدرت نداده است،
زيرا اين اصل به امت اسالمي اين حق را
داده كه در چارچوب شريعت اسالمي و
قانون اساسي اسالم و اشراف نايباالمام
ـ كه همان مرجع و رهبر است  -بر خود
حكومتداشتهباشند.

حیطة اصلی دخالت
دولت ،منطقه الفراغ
است .در این منطقة خأل،
حاكم ـ بهدلیل اینكه ولی
امر است ـ به اقدامات
اقتصادی دست میزند
که «تأمین اجتماعی»
و «توازن اجتماعی»
را تحقق بخشد.
بدینترتیب ،هدف و
فلسفة دخالت دولت،
تضمین و از بین بردن
تفاوتها و فاصلههای
عمیق اجتماعی است

حاشیه،شمارهسه
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شهید صدر در کالم آیت اهلل هاشمی شاهرودی

ناگفته ای از گفته ها

منتخب
امام خمینی
در همان اوايل ،در
زمان آقاي حكيم،
آقايان مبارزي كه از
اروپا و جاهاي ديگر
ميآمدند ،به آقاي
صدر ارجاع مي دادند
و میگفتند از افكار
ايشان استفاده كنيد.
امام به ايشان
اميدوار بودند
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حاشیه،شمارهسه

سید محمود هاشمی شاهرودی
در سال  ۱۳۲۷در شهر نجف و در
خانوادهای مذهبی و از سادات منسوب
به حسین بن علی به دنیا آمد.
پدرش سید علی حسینی شاهرودی،
از استادان و بزرگان حوزة علمیه
نجف بود .ایشان پس از اتمام  دوره
سطح ،در دروس سید محمد باقر
صدر ،امام خمینی  و سید ابوالقاسم
خویی حاضرشدند .کتاب بحوث فی
علم االصول (تقریرات درس های
اصول شهید صدر) یکی از تالیفات
ایشان میباشد .این مکتوب برشی از
گفتوگو معظم له با مجله شاهد یاران
(یادنامه آیتاهلل محمدبارقر صدر)،
شماره  ،18اردیبهشت هشتاد و شش
است.

قبل از آمدن به حوزه ،آیتاهلل صدر
را به عنوان يك چهره متفكر اسالمي
ميشناختم .بعد از ورود به حوزه ،بعضي
از اساتيدي كه در خدمتشان درس
هاي سطح و بهخصوص سطح عالي را
مشغول شدم ،از شاگردان ايشان بودند
و يا با ايشان ارتباط داشتند و همين
ارتباط ،قهرا ً به ارتباط با شهید صدر
انجاميد ،چون نظام حوزه و رابطه استاد
و شاگردي ،رابطه اي مهم و اساسي است.
اين مسئله باعث شد كه من با بعد فقهي
و حوزوي ايشان هم آشنا شوم و تقريباً
سطح را كه تكميل كردم در سال 1378
هـ .ق به درس ايشان رفتم .البته قبل از
حضور در درس ايشان هم ،با ايشان از
طریق جلسات وگعدههایي كه در نجف،

مکتوبماه
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بين علما و فضال ،بود آشنایی و ارتباط
پیدا کرده بودم و ايشان هم من را به سبب
ابوي ميشناختند که آقاي صدر وقتي مرا
شناختند ،خيلي اظهار عالقه كردند .لذا
وقتي در درس ايشان حاضر شدم ،اين
ارتباط خيلي قوي شد .عرض كردم رابطه
استاد و شاگردي در حوزهها رابطة بسيار
عميقي است ،يعني استاد در حوزه نسبت
به شاگرد ،هم مربي است ،هم پدر و هم
مهذب؛ و اساتيدي كه در حوزهها موثر
هستند ،در همه امور شاگرد ،حالتي اين
چنيني دارند.

به نظر من دو مسئله عامل ورود آیتاهلل
صدر به عرصة مرجعيت شد .شهید صدر
در ابتدا به دنبال همان مرجعيت رسمي
حوزه بودند و بيشتر آقاي خوئي را تأييد
ميكردند ،چون اعتقاد به اعلميت ايشان
داشتند .يك تصوري شبيه به تصور امام
خمینی که نسبت به آيتاهلل بروجردي
داشتند .ابتدا ایشان خيلي به آقاي خوئي
اميدوار بودند.آن هم به دلیل آزادي
فكر ايشان بود .آقاي خوئي اسالم را به
عنوان يك نظام ،قبول داشتند .ايشان
تمام حكومتهاي غير اسالمي را نامشروع
ميدانستند و فتوايشان اين بودكه از نظر
اموال هم ،آنها را مالك نميدانستند و
لذا كارمنداني كه حقوق ميگرفتند،
دچار مشكل ميشدند ،چون حقوق آنها
را مشروع نميدانستند و ميگفتند تا
حكومت اسالمي نباشد و مشروعيت آن
از طرف شارع امضاء نشود ،مشروع نيست.
آقاي صدر هم كه سالها شاگرد ايشان
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بودند ،خيلي به آقاي خوئي خوشبين
بودند و به خصوص بعد از دوران آخر
مرجعيت آقاي حكيم كه چالش با
حكومت زياد شده بود ،آقاي صدر تصور
مي كردند آقاي خوئي ميتوانند همان
راه آقاي حكيم را ادامه بدهند و با اين
اميد بر رجوع به ايشان تأكيد ميكردند
و با خود ايشان هم در ابتداي كار قول
و قراري گذاشته بودند .آقاي صدر بعد از
مدتي ديدند كه اين كار انجام نميشود
و كام ً
ال مشخص شد كه افق فكري باز
يك مسئله است و مديريت يك مسئله
ديگر.آقاي صدر از اين جهت به تدريج
مأيوس شدند و لذا با بيت ايشان قطع
رابطه كردند ،ولي با خود ايشان بعضي
وقتها سالم و عليكي داشتند .لذا اين به
نظر من يك علت بود .عامل ديگر هم
فشار مردم به آقاي صدر براي تصدي
مرجعيت بود .ايشان از نظر فكري،
بحثهاي سياسي و اجتماعي ،در كل
عراق بينظير و در جهان اسالم كمنظير
بودند .كتابها و مقاالت و صحبتهاي
ايشان عمق عجيبي داشتند .چه از داخل
و چه از خارج عراق ،ارتباطات زيادي با
ايشان برقرار ميشد .آقاي صدر در همه
بخشها امتيازات فوقالعادهاي داشتند،
بينظير بودند .نزد خيليها اعلميت ايشان
ثابت شده بود و ميخواستند از ايشان
تقليد كنند و آن روحيه و شرايط انقالبي
و عشق و عالقه هم مزيد بر علت ميشد.
اين موج ،مخصوصا در جوانها بهشدت به
راه افتاده بود و در بعضي از علما مخصوصاً
علماي بزرگ در استانهاي عراق هم
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ديده ميشد ،از جمله آسيد ميرمحمد
قزويني در بصره كه از فضال و مجتهدين
بودند و دفاتر بحث فقه ما و امثال اينها
را خواسته بودند ،اينها را خوانده بودند
و بحثهاي فقهي را با بحثهاي كتابي
آقاي خوئي كه خيليهايشان از جمله
التحقيق چاپ شده بود؛ تطبيق ميدادند
و همين طور مستمسك آقاي حكيم،
ولي چون زمان حيات آقاي حكيم بود و
اعتقاد به اعلميت آقاي حكيم پيدا كرده
بودند ،ميگفتند از لحاظ شرعي مكلفيم
و نميتوانيم به كسي غير از ايشان ارجاع
بدهيم ،اما آقاي آسيد محمد قزويني،
دو سه بار پسرهايشان و عشاير بصره را
نزد آقاي صدر فرستادند و اين نمايانگر
تمايل عميق آنها به آقاي صدر بود .اين دو
عامل دست به دست هم داده بودند .واقعاً
خواست عمومي مردم عراق ،به خصوص
جوانها و طلبهها و كساني كه از مراتب
علمي ايشان اطالع پيدا كرده بودند این
بود .بدین ترتیب ،ميان مردم مورد توجه
قرار گرفتند ،ايشان به رغم ميل خود وبا
احتياط بسيار زياد ،مرجعيت را پذيرفتند.
من خيلي تمايل داشتم كه اين تقارب هر
چه بيشتر بين اين دو نفر انجام شود .اين
از اول به دل من افتاده بود كه اين نزديكي
به نفع هر دو بزرگوار است ،هم به نفع
امام و هم به نفع ايشان در عراق .امام
خمینی در همان اوايل ،در زمان آقاي
حكيم ،آقايان مبارزي كه از اروپا و جاهاي
ديگر ميآمدند ،به آقاي صدر ارجاع مي
دادند و میگفتند از افكار ايشان استفاده

كنيد .امام به ايشان اميدوار بودند.
آیت اهلل صدر از دو طريق با امام ارتباط
داشتند .يكي از طريق مرحوم آسيد احمد
آقا كه خودشان هم در درس آقاي صدر
شركت ميكردند ،يكي هم افرادي كه از
خارج ميآمدند و همچنين طلبههايي كه
با آنها ارتباط داشتند .خود آقاي صدر هم
به هر مناسبتي ديدن امام ميرفتند.
بارها در خدمت ايشان به ديدن امام
رفتيم و امام هم خيلي به ايشان احترام
ميكردند ،مخصوصا اواخر كه امام را در

منزل ،محصور كردند ،تنها كسي كه به
ديدن امام رفت ،آقاي صدر بود .هيچ
كس نرفت .ميترسيدند .روز بعد هم كه
امام رفتند مرز كويت و بعد به پاريس
رفتند .در سه چهار روز آخر ،تمام اطراف
خانه امام را گرفته بودند و هيچكس اعم
از عرب و ديگران ،به ديدن امام نرفت
و فقط آقاي صدر ميرفتند .در وفات
مرحوم حاج آقا مصطفي ،ايشان سهچهار
بار به ديدن امام رفتند .امام هم خيلي
به ايشان اظهار لطف ميكردند.

حاشیه،شمارهسه
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