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 با که است معاصر مسلمان مصلحان و اندیشمندان بارزترین از یکی صدر موسی
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  . است گردیده تفسیر »واحده امت بر مبتنی اجتماعی الهیات الگوي« عنوان
 آیـین  مثابۀ به دین واحده، امت اجتماعی، الهیات الگوي صدر، موسی :ها دواژهیکل

  .زندگی
  

  مقدمه. 1
 جهان خودش، زندة جسم: است محیط نوع سه تابع بشر نوین،شناسی  جامعه دیدگاه از

 سه این میان از گفت توان می کلی نگاهی در .)172: 1369 دورکیم،( جامعه و خارجی
 پوستۀ بر دین. است شده تر فراخ و تر عظیم بسی جدید عصر در اجتماعی جهان جهان،
 و شده دگرگون  کلی به اجتماعی جهان. است برداشته شکاف اینک که بود نشسته عالمی
 و فنی محیط پیدایش و تکنولوژي رشد علمی، پیشرفت کار، تقسیم. است یافته توسعه
 این  پوشش قابلیت دین که است کرده وسیع چنان را اجتماعی پهنۀ دیگر، پدیدة صدها
 تکنولوژیک و فنی محیط جدید، جهان ترشدن بزرگ شاخصه ترین مهم. ندارد را ها عرصه
 است جریانی تکنولوژیک انقالب روشه، گی تعبیر به. است بدیع کامالً اي پدیده که است

 آمده وجود به دنیا در و غرب جامعۀ در عمیقی تغییرات تاکنون پیش قرن دو از آن اثر بر که
 و ارتباطی وسایل در سرعت تولید، افزایش شهرنشینی، رشد شدن، صنعتی جریان. است
 محسوب صنعتی انقالب ظاهري هاي پدیده یا خارجی تظاهرات تنها ... و ونقل حمل

است  شده متأثر انقالب این از انسانی و اجتماعی حیات مجموعۀ درحقیقت و گردند می
  .)54: 1368 روشه،(

 بـرآورده  را نیازهـایی  اگـر  و گوید پاسخ هایی پرسش به توانست می دین ازاین پیش اگر
 مـدعی  دیـن،  کنـار  در علـم . نیسـت  کـاري  چنین به قادر دیگر جدید عصر در ساخت، می

 معرفتـی  نظـام  اسـت و  شـده  جدیـد  شـدة  مطـرح  نیازهـاي  و ها پرسش این به گویی پاسخ
 معرفتـی  و اجتماعی ساختار منزلۀ به را خود مقام دین ترتیب، بدین. رفت بین از ساحتی تک

 به دیگر دین اجتماعی، سطح در. گرفت جاي ساختارها سایر کنار در و داد دست از مسلط
 نهـاد  بـه  مبـدل  عمـالً  بلکـه  گرفـت  نمـی  قرار مدنظر ضروري اجتماعی ساختار یک عنوان

 بـه  شـاید  البته. داشتند روا تردید آن ضرورت در قوم عقالي از بسیاري که شد اي اجتماعی
 نهادهـاي  بگـوییم  کـه  باشد این تر دقیق و بهتر شد، رانده حاشیه به دین بگوییم که این جاي
 شـکل  نیـز  اي تـازه  نهادهاي و کشیدند بیرون دین سیطره زیر از را خود و یافتند رشد دیگر

 در تنها نه که بود  ها گرایش این مجموعۀ. دادند ادامه خود حیات به دین از مستقل که گرفتند
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 جـاي  بـر  الهیات در عظیمی تأثیرات بلکه شد متجلی شناسی جامعه و جدید اجتماعی تفکر
 اتـو . نامیدنـد  سـکوالر  الهیات را آن متفکران برخی که گرفت شکل جدیدي الهیات و نهاد

 ایـدة  ،»دین نسبی اقتدار به مارکسیست جدید رویکردهاي« عنوان تحت اي مقاله در مادورو
  :دارد می بیان چنین را ، گودلیه موریس

 در بنابراین و است دین در تغییر ایجاد مستلزم جامعه تغییر است مسلط نظام دین هرجا
 و پیـامبران . اسـت  قدسـی  امـر  انتقـال  و نفـی  نیازمنـد  اجتماعی انقالب هر اي جامعه چنین

 انتقال سبب درحقیقت که آن از مجدد تعریف ارائۀ و موجود قدسی امر نفی با دینی مجددان
 جامعـه  در را تحـول  و تغییـر  موجبـات  شـود،  می جدید هاي حیطه و ها حوزه به قدسی امر

  ).Maduro, 1977: 361(آورند  می فراهم
 ارائۀ براي تکاپویی توان می را شناختی جامعه و اجتماعی نظریات کلیۀ این اساس، بر

 را آن ریشۀ که اجتماعی، الهیات این خصوصیت ترین مهم. نامید اجتماعی الهیات یک
 الهیات که گونه همان. است آن بودن سکوالر  و دنیوي کرد، گیري پی هگل آراي تا توان می
 قرون در و است داشته را بشري حیات به معنابخشی وظیفۀ مسیحی الهیات ویژه به و

 تا کرد میکوشش  توماسی گرایی عقل یا آگوستینی شکل با خواه مسیحی، الهیات وسطی،
 به تجربی علم شدن جانشین و مسیحی الگوي افول با کند، تأمین را مسیحیان زندگی معناي
 وظیفۀ تجربی عالمان و کرد رخ الهیات قامت در جدید علم ، آدم و عالم تفسیر منبع عنوان
 نیست مستثنی قاعده این از که شناسی جامعه علم. گرفتند برعهده را بشر ابناي هدایت خطیر

 شناختی جامعه نظریات بنابراین. دهد ارائه جامعه و انسان از گرایانه طبیعت تبیینی تا کوشید
 نیست بشر اجتماعی حیات از وجوهی بیان صرفاً دیگران و مارکس دورکیم، وبر، کنت،
 اجتماعی حیات هم آن اجتماعی حیات به منحصر که است بشر حیات کل گر بیان بلکه

  .است شده گرایانه، طبیعت
 گیـري  چشـم  مـاهوي  تفـاوت  اسـالمی  الهیات و مسیحی الهیات میان که با توجه به این

 آن بر منبعث اجتماعی الهیات و اسالمی الهیات بر توان نمی شد ذکر چه آن تمام، دارد وجود
 لئـو . رسـد  مـی  نظـر  بـه  منطقـی  و درست تطبیق این موارد این اي پاره در گرچه داد، تطبیق

 مسیحیت، برخالف اسالمی هاي آموزه است معتقد اسالمی فلسفۀ تاریخ تحلیل در اشتروس
 نظـم  آورندة شریعت، احکام با اسالمی عقاید بودن همراه جهت به بلکه نیست، صرف ایمان

 و وحـی  بـه  کـه  اسـالمی  فلسـفۀ  تـاریخ  اسـاس،  این بر. است مطلوب سیاسی و اجتماعی
-سیاسـی  فلسـفۀ  بلکـه  نیست، دین فلسفۀ مسیحیت، برخالف پردازد می وحیانی هاي آموزه
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  .)16: 1388 اشتروس،( است اجتماعی
 نظریات مبتالبه مسائل مورد در را هایی حل راه بتوانند ها دیدگاه این که این از فارغ
 نظریات بهتر شناخت زمینۀ ایجاد بر افزون اجتماعی الهیات طرح کنند، مطرح اجتماعی

 نظیر علومی بر تکیه با انسانی-اجتماعی علوم در پردازي نظریه براي تواند می شناختی، جامعه
 امکان این در هرچند. بگشاید را جدیدي راه اسالمی کالم و عرفان ، تفسیر ، اخالق فقه،

 و تمایزات هاي اسالمی، آموزه و مسیحی هاي آموزه میان که داشت توجه باید جدید
 و آرا مجموعه فرض، این قبول با و راستا این در نیز ما. است نهفته توجهی قابل هاي تفاوت

 وتحلیل تجزیه با و داده قرار بازخوانی مورد اسنادي روش با را 1صدر موسی دردسترس آثار
  .دهیم می ارائه اسالمی اجتماعی الهیات از ویژه و بدیع مدلی و الگو ها آن

  
    مصلح اندیشمند مثابۀ به صدر موسی. 2

 هـاي  عرصـه  در تنها که کسانی: داد جاي گروه دو در توان می را معاصر مسلمان اندیشمندان
 کـه  کسـانی  و پردازنـد  مـی  و انـد   پرداخته گشایی مشکل به و اند کرده تالش نظري و علمی
 خود هاي اندیشه تنها نه و شوند می وارد نیز عملی هاي عرصه در نظري، هاي عرصه بر عالوه

 آنـان  معرفتی هندسۀ که آموزند می چیزهایی نیز عمل در بلکه آزمایند، می تجربه محک با را
 در داري، دیـن  آن دنبـال  بـه  و خردگرایی جوهرة. سازد می اتکا قابل و استوار پیش از بیش را

 بـا  داري دیـن  و خردگرایـی  ایـن . کند می گري جلوه دیگري چیز هر از بیش گروه این میان
 دادگري و طلبی، استقالل آزاداندیشی، سوي به را آنان عمل و نظر خود، بخش رهایی ماهیت
  سازد. می پایدار و دار معنی آنان با رابطه در را پیشرفت و توسعه که دهد می سوق

 و شیخ حکیم و بروجردي اهللا آیت هاي توصیه به 1338 سال اواخر صدر، موسی
 عنوان به و گفت لبیک را الدین شرف الحسین عبد سید اهللا آیت وصیت یاسین، آل مرتضی
 فرهنگی و اقتصادي اجتماعی، شئون اصالح. کرد عزیمت لبنان به مرحوم آن جانشین
 نمایاندن جهت لبنان فرد منحصربه هاي ظرفیت از استفاده و سو یک از لبنان روز آن شیعیان
 سوي از جهان به) ع( بیت اهل مکتب زمان با سازگار و دوست انسان عادل، عاقل، چهرة
 هاي فعالیت لبنان به ورود بدو از صدر. داد می تشکیل را هجرت این اصلی اهداف دیگر،
  : کرد سازماندهی موازي حوزة چند در را خود
 خیریـۀ  جمعیـت  1339: لبنـان  شیعۀ طایفۀ تاریخی عزت و انسجام هویت، بازسازي. 1
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و  بضـاعت تأسـیس کـرد،    بـی  هـاي  خـانواده  مالی نیازهاي تأمین را جهت »االحسان و البر«
 1340 سال در برانداخت. آن اطراف و صور شهر سطح از کلی به را گري و تکدي ناهنجاري

 آمـوزش  و فرهنگـی  مؤسسـۀ  و خیریه جمعیت ها ده لبنان روستاهاي و شهرها در 1348 الی
 مجلـس  درخواسـت  لبنـان  وقـت  دولـت  از رسماً 1345 سال در. کرد اندازي راه را اي  حرفه
 آن ریاسـت  بـه  آرا اجمـاع  بـا  و تأسـیس  مجلـس  آن 1348 سال در که کرد را شیعه اعالي

 گرفـت  شکل صدر رهبري تحت 1353 سال در لبنان محرومان جنبش. شد انتخاب مجلس
  .پیوست وقوع به دولت علیه صیدا و صور بعلبک، هاي شهر در عظیم مردمی حضور که

 آن صدر استراتژیک هدف: لبنان در مذاهب تقریب و ادیان گوي و گفت حرکت آغاز. 2
 لذا. دهد مشارکت کشور آن عرصۀ تمام در طوائف دیگر همسان را لبنان شیعۀ طایفۀ تا بود

 اي صمیمانه و همکاري دوستانه روابط هاي پایه زیستی، و هم تفاهم وگو، گفت شعار طرح با
 از صدر جوانمردانۀ حمایت. نهاد بنا کشور آن سنت اهل و مسیحی دینی رهبران با

 اهل طهارت بر مبنی ایشان صریح فتواي به که 1341 تابستان اوایل در مسیحی فروش بستنی
 تابستان اواخر در. کرد جلب خود به را لبنان مسیحی محافل تمامی توجه شد، منجر کتاب
 امناي هیأت در عضویت براي وي از و آمد صور شهر به حداد گریگورا مطران 1341
 و المخلص دیر در صدر تاریخی هاي سخنرانی. کرد دعوت اجتماعی حرکت جنبش

 آن مسیحیان بر عمیقی معنوي اثرات 42 و 41 هاي سال در لبنان شمال در مارمارون کلیساي
 مسیحیت و اسالم وگوهاي گفت سلسلۀ دور اولین 1344 بهار در وي. نهاد جاي بر کشور

 انداخت، راه به اللبنانیۀ الندوة فرهنگی مؤسسۀ در الهی دین دو این بزرگان حضور با را
 در را لبنان جنوب مسیحی و مسلمان طوایف مذهبی رهبران 1349 سال در صدر

 رژیم تجاوزهاي برابر در مقاومت براي تا آورد گرد هم جنوب از دفاع کمیتۀ چهارچوب
 و مسلمان رهبران شد موفق 1357 سال اواسط در صدر. کنند اندیشی چاره صهیونیستی

 پیش جا آن تا مسیر این در و کند متقاعد ملی فراگیر جبهه یک برپایی جهت را لبنان مسیحی
 سفر از خود بازگشت از پس براي را آنان گردهمایی اولین تأسیس موعد حتی که رفت
 لبنان، داخلی جنگ مجدد آغاز و 1357 شهریور در صدر شدن ربوده با. کرد مشخص لیبی
  .فرورفت محاق در اندیشه این

  

  اجتماعی . الهیات3
 الهیـات . اسـت  رفتـه  کـار  بـه  گوناگونی ترکیبی هاي صورت به) theology( الهیات اصطالح
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 اخالقـی،  الهیـات  شـبانی،  الهیات نظري، الهیات عملی، الهیات بخش، آزادي الهیات سیاسی،
 نـوع  ایـن  از هـایی  نمونـه  مقـدس،  کتـاب  بر مبتنی الهیات و مند نظام الهیات فلسفی، الهیات
 یـک  از اسـت  اجتماعی عبـارت  الهیات گفت بتوان خالصه طور به شاید. هستند ها ترکیب
 از کـه  بشر، خوشبختی و آسایش به مربوط مباحث به نسبت منظم دغدغۀ و مند نظام مطالعۀ
  ).The American heritage(پذیرد  صورت الهی مکاشفه و وحی نظرگاه و منظر

 و فلو از تبعیت به که است آن بهتر حال تعابیر واژة الهیات نیز متفاوت است؛ اما عین در
 علمی به درواقع الهیات: بریم کار به آن عام و وسیع معناي به را الهیات واژة اینتایر، مک

 با خداوند روابط و خدا دربارة شناخت و معرفت دادن دست به آن هدف که دارد اشاره
 آن به اجتماعی الهیات که رسد می نظر به .)10: 1388 هاوسن، لگن( است جهان و انسان
 و لوازم و عوارض و انسان اجتماعی حیات به که شود می اطالق الهیات دانش از بخش
 تربیت، و تعلیم دادوستد، و اقتصاد دولت، و حکومت چون اجتماعی حیات آن تبعات

 و دینی مناسک و ها آیین ورزش، و هنر خانواده، طالق، و ازدواج صلح، و جنگ قضاوت،
 و جامعه الهیاتی بررسی از است عبارت اجتماعی الهیات دیگر، عبارت به. پردازد می... 

 الهیات). 12: همان(اجتماعی  مسائل و ها پدیده الهیاتی ارزیابی و بررسی و جامعه نهادهاي
   بشر. امروز زندگی اجتماعی مشکالت و مسائل به الهیاتی است پاسخی اجتماعی

  
    اسالمی اجتماعی الهیات بر . مروري4

 قرآن در ریشه که مسلمانان اجتماعی دانش کند، می بحث داوري زاده تقی که گونه همان
 ، تفسیر هاي دانش در مند غیرنظام و پراکنده صورت به همواره ، دارد اسالمی احادیث و مجید

 هاي روش از است ترکیبی رشته، این روش. است شده مطرح اخالق و فقه ، کالم ، حدیث
 را ها آن و پردازد می متون اسناد سلسلۀ به هم که مزبور هاي دانش در مرسوم و متداول
 این وي، عقیدة به. پردازد می ها آن محتواي تحلیل و تفسیر به هم و کند می وتعدیل جرح
 است، مسیر هم ، شده متداول مدرن الهیات یا جدید کالم عنوان تحت امروزه چه آن با رشته
 همان یا اجتماعی الهیات درواقع،. است تر محدود آن مسائل و موضوع حوزة که این جز

 حدیث مانند گوناگونی هاي بخش از که است ترکیبی معرفتی اجتماعی جدید کالم
 شده تشکیل اجتماعی اخالق و اجتماعی فقه ، اجتماعی کالم ، اجتماعی تفسیر ، اجتماعی

 هم و است انسان اجتماعی زندگی اصل به مربوط دینی متون هم نیز آن موضوع. است
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 درجه دینی متون رشته این. گیرد می دربر را آن از ناشی آثار و تبعات و عوارض و لوازم
 و توضیحات و شروح مجموعه یعنی دوم درجه دینی متون و روایات و آیات یعنی اول

 شود می شامل را اخالق عالمان و فقیهان ، متکلمان ، مفسران ، محدثان استنباطات و تفاسیر
  ).14-12: 1388 ، داوري زاده تقی(

 فـراوان  توسـعۀ  غـرب  بـا  مواجهـه  در ایرانـی،  مسلمان دانشمندان اجتماعیهاي  اندیشه
 فرهنگی شدید تأثیرپذیري تدریج به که شوند می اعزام جا آن به تحصیل براي اي عده. یابد می

 فرهنـگ  سـازي  غربـی  پـی  در و کننـد  می پیشه زدگی غرب اي عده که نحوي به شود، می آغاز
 الحـادي  مکاتـب  و سـکوالر  هـاي  گـرایش  گریـز،  دیـن  الئیـک  هاي اندیشه. آیند برمی ایران
 و مجـال  یادشـده  هـاي  اندیشـه  پـردازان  نظریه. شوند می پدیدار فارسی ادبیات در ستیز، دین

 هـاي  آموزه حقانیت و صحت طرفی از و آید می میان به فراوانی شبهات. یابند می بیان آزادي
 نقـادي  مـورد  جامعـه  توسـعه  و اداره در اسالم عملی تعالیم کارآمدي دیگر سوي از و دینی
 مسـاوات،  و دیـن  عـدالت،  آزادي، دموکراسـی،  دولـت،  و دین چون مسائلی. گیرد می قرار

...  و داروینیسم دین، و علم دین، تاریخی نقش دین، به گرایش منشأ مارکسیسم، ماتریالیسم،
  .شوند می مطرح دوره این در

 اندیشی چاره به نوین مسائل شبهات هجوم برابر در مسلمان دانشمندان از گروه دو
 به تا آوردند روي فعال صورت به دینی اندیشۀ احیاي و بازسازي به اي عده. پرداختند

 این حاصل سنتی و دینی هاي آموزه از جدید قرائت. کنند تأمین را دین کارآمدي نحوي
 بیان و استعمارستیزي در آبادي اسد الدین سید جمال چون افرادي کوشش. است تالش
 و دینی تفکر احیاي در الهوري اقبال و عبده محمد اسالمی، جامعۀ هاي درمان و دردها
 رشید اجتماعی، زندگی اصالح در دینی خواهی تجدد از حمایت و عقلی مبانی با آن انطباق

 حکومت دربارة جدید آراي ارائۀ و المسلمین  اخوان فعال ایدئولوژي گیري شکل در رضا
 اهللا نعمت توسط عاشورا تاریخ بازخوانی و دینی روشنفکر عنوان به شریعتی علی اسالمی،
 صورت به افراد این تالش گرچه. اند جریان این از متمایز هایی نمونه آبادي، نجف صالحی
 ارتباط کالم به اما نبود، ساز جریان کمی لحاظ به و نداشت تعلق کالمی مسائل به مستقیم
 پاسخ ارائۀ به بودند، علمیه هاي حوزه در اغلب که دین، عالمان دیگر گروه. یافت می وثیقی

 احمد شیخ و آشتیانی مهدي میرزا چون عالمانی. گماشتند همت شده طرح شبهات به
 آشنا هایی اندیشه چنین با کردند سعی نائینی، میرزاي و اصفهانی ابوالحسن سید آشتیانی،

 و مدافعین از بازرگان مهدي غرب، در کردگان تحصیل میان در. دهند پاسخ ها آن به و شده
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 حقانیت اثبات دنبال به آثارش همۀ در او. است معاصر دوران در قرآن و اسالم مبلغین
 و تجربی تفکر اساس این بر است بشر علمی دستاوردهاي و علم با آن هماهنگی و اسالم
 توجه مورد مسائل ترین مهم بخواهیم اگر. است گرفته قرار او دینی تأمالت دستمایۀ علمی

 و دین احیاي و اصالح چون اموري به برشماریم را اجتماعی الهیات با رابطه در بازرگان
شناسی  آفت شناسی، انسان سیاست، و دین دنیا، و دین و دین و علم رابطۀ قرآن، به بازگشت

 دفاع سرانجام و غرب با برخورد اسالمی، ملل و ایران جامعۀ اجتماعی مشکالت دین،
  .کرد اشاره توان می دین از امروزي

 اي گونه به و عجالتی مواضع اخذ از غالباً کالمی نوین شبهات به دهی پاسخ جریان
 تدوین و نظام تأسیس فکر تدریج به اما شود، می آغاز فلسفی تأمالت از عاري و انفعالی
 به فلسفی ابزارهاي بر تکیه با دین عالمان دوره، این اواخر در. آید می میان به مبانی

 سید مند نظام اندیشۀ با تالش این. آوردند روي ستیز دین هاي اندیشه با مواجهه در مبناسازي
 موسی مطهري، مرتضی چون هم وي شاگردان برخی واسطۀ به و طباطبایی محمدحسین

 این از. گرفت خود به عملی شکل و یافت  گسترش و بسط بهشتی حسینی محمد و صدر
 را خود استاد تالش کارایی مؤثر زبان بردن کار به با ، مطهري مرتضی مانند برخی شاگردان،

 نهایت آن کردن کاربردي و ساختن عملی در بهشتی، و صدر چون برخی و دادند افزایش
  .دادند نشان خود از را همت
  

  مسلمانان میان در اجتماعی تفسیر الهیاتی . الگوي5
 کمیت لحاظ به هم و زمانی دورة لحاظ به هم غرب، در مسیحی الهیات تحوالت گرچه

 این است، بوده اسالم دنیاي و شرق به نسبت تري بیش شتاب داراي گرفته، صورت کارهاي
 شاید حال، این با. است نگرفته شکل اسالمی الهیات در حرکتی هیچ که نیست معنا بدان
 این هاي رهیافت ترین مهم البته و اولین از را دینی متون از اجتماعی تفسیر الگوي بتوان

 اهمیت جهت ازآن اسالم دنیاي الهیاتی رهیافت از نوع این بیان و توجه. کرد قلمداد حرکت
 قرار حرکت این در، موسی صدر ازجمله شیعه، علماي از بسیاري که یابد می دوچندان

  . گیرد می
 هـاي  عرصـه  در جدیدي فرصت، پانزدهم و چهاردهم هاي سده در اسالم جهان بیداري

 آن، سـایۀ  در تـا  شـد  همراه دینی سنت و قرآن از هایی نوفهمی با که آورد پدید پژوهی قرآن
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 نهضـت  ایـن . آورد ارمغـان  بـه  مسلمانان براي دیگري فرهنگی و سیاسی اجتماعی، زندگی
 و هـا  بـدعت  ، خرافات با مبارزه و دینی اندیشۀ نقد و دینی احیاي و اجتماعی اصالح فراگیر

 و آبـادي  اسـد  الـدین  جمـال  سید سوي از بار اول ، مدون و رسمی طور به ، دینی هاي بدفهمی
: 1389 ، ایـازي ( کـرد  کـار  بـه  آغـاز  خاص تفسیري مکتب تأسیس با عبده محمد شاگردش

 قـرآن  بـه  اسـتناد  بـا  که پرداخت مقاالتی نگارش به الوثقی عروه مجلۀ در جمال سید). 104
 کـردن  برجسـته  در خود هاي تفسیر در عبده محمد. کرد می ترویج را خود اجتماعی رویکرد

 و قـرآن  آخـر  جزء تفسیر به منظم و مکتوب شکل به و کوشید سیاسی و اجتماعی هاي پیام
 احمد ، المنار تفسیر در رضا رشید توسط حرکت این. پرداخت نساء تا حمد سورة تفسیر نیز

 و التحریـر  در عاشـور  ابـن  ، القـرآن  ظالل فی در قطب سید ، مداغی تفسیر در مراغی مصطفی
 ایـن . کـرد  پیدا ادامه... و  اهللا فضل محمدحسین سید ، الکاشف در مغنیه جواد محمد ، التنویر
 پرتـویی  در طالقانی محمود سید چون اندیشمندانی تالش با و شد آغاز نیز ایران در جریان

 ، المیـزان  در طباطبـایی  محمدحسـین  سـید  ، نـوین  تفسـیر  در شـریعتی  محمـدتقی  ، قرآن از
 اکبـر  علی سید ، نمونه تفسیر در شیرازي مکارم ناصر ، القرآن هدي من در مدرسی محمدتقی

  . یافت ادامه راهنما تفسیر در رفسنجانی هاشمی اکبر  ، الحدیث احسن در قریشی
 متون آکادمیک و ادبی و صوري ابعاد بر تأکید جاي به که بود آن بر جدید نهضت این

 و دهد قرار مردم زندگی متن در را دینی هاي آموزه و کند توجه زندگی هاي حل راه به ، دینی
 این اساس همین بر . برخیزد مبارزه به شده آنان ماندگی عقب و رکود باعث که چه آن با

 در بخشی آزادي هاي حرکت نیز و مسلمانان اجتماعی بخشی آگاهی در مهمی نقش حرکت
 حرکت این آثار از یکی مطهري، منظر از. کرد ایفا استعمار و ستم تحت جوامع میان

 معنوي آثار و کرد می تضعیف را دین واقعی جایگاه که بود چیزي آن هر با مبارزه فرخنده،
 ، سخیف عقاید به وابستگی و خرافات رواج مانند کشید؛ می چالش به را دین منزلت و

 و اجتماعی حیات ویژه به گوناگون، هاي حوزه در دینی سنتی اندیشۀ در بازبینی و آمیز غلو
   .)190: 1382 ، مطهري( زنان مسائل و حقوقی امور

 تفسـیر  و توضـیح  بـه  فردگرایانـه  نگـاه  بـا  ازایـن  پـیش  مفسران و متکلمان آن، از پیش
 منظـر  ایـن  از تنها کردند می استخراج را قانونی یا دستور اگر و پرداختند می دینی هاي آموزه

 ایـن  پیامـد  که این اما ، کردند می تأمل کند عمل و بیاندیشد باید چه و چیست فرد وظیفۀ که
 چـه  جهان و جامعه و کالن سطح در ، دارد اقتضایی چه اجتماعی شرایط و چیست ها آموزه

 بـروز  و ظهـور  بـراي  جـایی  چیسـت  یافتـه  تحول اوضاع این در مسلمان وظیفۀ و گذرد می
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.  است برداشته گام زمینه همین در که است اندیشمندانی جملۀ از مغنیه محمدجواد. نداشت
  :گوید می وي

 را بشـر  اسـت  درصدد که است گذاري قانون و اصالح ... کتاب دیدم نگریستم قرآن به
 و امنیـت  آن در کـه  زنـدگانی  گردانـد؛  اسـتوار  درستی مبانی و ها پایه بر و ببخشد زندگانی
  .)12: 1 ج ، 1981 ، مغنیه(  است فراگرفته را آن آسایش و فراوانی و است حاکم عدالت

  :گوید می اجتماعی حوزة الهیات مفسران دیگر از طالقانی
 کتابی ، شده رو دنباله امروز بود رهبر و رو پیش روزي کتاب این رهبري با که اسالم ... دنیاي

 و تقـدس  جنبـۀ  تنهـا  ، ورد کتـاب  و عتیقـه  آثار مانند بوده امور همۀ بر حاکم و دین سند که
 و امـوات  عـالم  حـد  سـر  در و شده برکنار عمومی حیات و زندگی حد سر از و یافته تبرك

  .)13: 1 ج ، 1361 ، طالقانی( است مرگ اعالم آن آهنگ و گرفته قرار آمرزش تشریفات

 روشن خوبی به. باشد نپذیرفته تأثیر جریان این از که شود می دیده مفسري تر کم امروزه
 که طوري به دهد، می شکل آنان اجتماعی اندیشۀ را متأخر تفاسیر ویژگی ترین مهم که است

 در گرایی تحلیل روش ، زنان حقوق از دفاع ، تجربی خردگرایانۀ تفسیر ، علمی تفسیر جریان
 :1389 ، ایازي( اند اجتماعی تفسیر از هایی نمونه زا حرکت و سیاسی تفسیرهاي و تفسیر
 هاي آموزه به بازگشت ، مقدس متون و قرآن به اجتماعی هاي رهیافت در اصلی هدف). 112
 گیري شکل پایۀ قرآن منظر، این از. است مردم زندگی متن به کتاب این آوردن و قرآن

 منسجم هویت یک آن در که است جامعه و انسان مستقل معنوي و روحی شخصیت
 که است دینی نظام یک ارائۀ اجتماعی مفسران بینش. آورد می وجود به سیاسی و اجتماعی
 احتیاجات زادة که اجتماعی تفسیر. کند می القا را جامعه در مسئولیت و سازندگی ، حرکت

 شبهات به گویی پاسخ براي تالش و ها چالش درك و نیازها به توجه با است خویش عصر
 و تمدن و اجتماعی موقعیت و الهی آیات میان ارتباط ایجاد با ، معاصر انسان مشکالت و

 بلکه کند نمی اکتفا ها آن به اما ، دهد می قرار خود کار ابزار را روایات و آیات ، روز تحوالت
 از برهان و عقل محک با آداب و احکام و عقاید پذیرش در و رود می پیش به نقاد ذهنی با

 آمدن فایق ضمن وسیله بدین تا کند می استقبال جدید مسائل و بشري هاي تجربه و علوم همۀ
 جامعۀ اعضاي تمامی براي را تر بیش هرچه آرامش و آسایش بشري معضالت و مسائل بر

  .آورد ارمغان به بشري
 از عنـاوینی  هـا  ارزش منظومۀ وشناسی  معرفت ، شناسی دین ، شناسی جامعه ، شناسی انسان

 در چه آن. است بررسی و بیان قابل که است صدر هاي اندیشه آرا و مبانی و اصول ترین مهم
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 بـودن  گـر  انتخاب و آزادي ، کرامت است، برجسته اندیشمند این منظر ازشناسی  انسان بحث
 و مرتبط سه هر انسان گربودن انتخاب و آزادي ، کرامت. )81-68: 1383است (صدر،  انسان
 بـر  تمرکـز  بـا  و گونـاگون  اشکال به که است انسانی وجود مندي ش ارز از گوناگونی وجوه
  . است انسان وجودي هاي جنبه از خاصی جنبۀ

 هاي آزادي متعدد مصادیق ، اجتماعی هاي نهاد و جامعه به خود انسانی نگاه با صدر
 ، بیان آزادي. شناسد می رسمیت به را است بشري مطلوب حیات الزمۀ امروزه که اجتماعی

 انواع و انتخابات ، سیاسی هاي آزادي ، ها رسانه و مطبوعات آزادي ، عقیده آزادي
 صراحت به که است جمله این از )،25-23: 1384سیاسی (صدر،  و اجتماعی هاي مشارکت

 در یافته سازمان و تشکیالتی تفکر به اعتقاد. است آمده صدر آثار و بیان در کرات به و
  .است مهم آراي صدر نقاط از دیگر یکی اجتماعی هاي فعالیت

 آن مورد در مردمی آراي تأثیر و حکومت نوع خصوص در توجه قابل نکتۀ تنها شاید
 حاکمه هیأت و حکومت مشروعیت و مقبولیت بر اندیشمند این گرچه دیگر عبارت به ، باشد
 هیچ صدر موسی ، لبنان چندگونۀ و متکثر جامعۀ و محیط به توجه با اما دارد نظر اتفاق
 صدر آراي از چه آن. ندارد دینی حکومت حتی و اسالمی حکومت تشکیل بر اي داعیه
 داشته پاس انسانی و الهی هاي ارزش آن در که مردمی حکومت نوعی به نیز ایشان آید برمی

(صدر،  شوند  می شمرده عزیز و محترم اجتماعی هاي مشارکت و آراي همۀ آن در و شود می
 نگاهی رهبري و امامت مسئلۀ به صدر امام نگاه. دارد عقیده و باور )،145-152: 1389
 و حرکت نامیدن از ایشان که طوري به است؛ فرامذهبی حتی و فراملی و جهانی کامالً

 از نشان روز آن لبنان در صدر فراوان تأکید. کند می ابا نیز اسالم نام به خود مردمی نهضت
 ، دین که است آن گر نشان موفق الگویی ارائۀ با که است امروز متکثر جامعۀ تاریخی رسالت
 و صلح بتواند که نیست آن یاراي را کدام هیچ گوناگون تمدنی هاي خاستگاه و ، مذهب

 برهم را اقتصادي و اجتماعی عدالت و پیشرفت با همراه صالح اي جامعه ایجاد و زیستی هم
 هاي آزادي و ها نهاد ، حکومت به صدر که کرد استنباط چنین توان می درنهایت. زند

 که نحوي به )،398: 1385دارد (محقق داماد،  دموکراتیک و ساالرانه مردم نگاهی اجتماعی
 هرکدام و است متفاوت ایران جامعه با لبنان جامعۀ در دموکراتیک و ساالرانه مردم نگاه

 و پافشاري انسانی جهانی جامعۀ تشکیل بر صدر که روست این از. دارند را خود اقتضائات
  . دارد اصرار
 ، فکـري  هـم  ، همکـاري  بـر  اندیشـمند  ایـن  که باید گفت دین و علم رابطۀ از بحث در
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 در دیـن  کـه  بـاور اسـت   این بر وي. دارد راسخ اعتقاد دین و علم میان دوستی و مصالحت
 مزخرفـی  رسـوم  و خرافات انواع با و گرفته است فاصله خود حقیقی هستۀ از امروز دنیاي

 خـود  طلبـی  حقیقت روحیۀ از ، شده افزوده بدان مسلمانان سالیق اساس بر قرون طی در که
 علـم  ماننـد  انسانی طلبانۀ حقیقت هاي جنبه سایر و او میان اساس بر همین و دور شده است

  .  )106-14: 1384خورد (صدر،  می چشم به تضاد حتی و تمایز و تفاوت
هاي  ایده دیگر موضوعات مانند به نیز صدر اندیشه و آثار در داري دین و دین مورد در

 متعال خداي سوي از که است زندگی آیین همانا دین اساساً. خورد می چشم به فراوانی
 واسطۀ به و ها انسان معنوي و مادي نیز و اجتماعی و فردي زندگی اوضاع بهبود براي

 چه آن برخالف ، دارد دین از صدر که تفسیري ترین مهم. است شده نازل اش برگزیده بندگان
است  دنیوي زندگی ساماندهی در بالذات و اوالً ، است رایج داران دین از بسیاري میان در که

 شکل اخروي حیات که است دنیوي زندگی این نتیجۀ در سپس و )،15: 1384(صدر، 
 و مادي رفاه و آسودگی فقط دنیوي امور اصالح از مقصود که است واضح البته. گیرد می

  . دارد دنبال به نیز را درخور و منسجم معنایی و هدف یک بلکه نیست جسمانی
 دیگر از دین یک جامعیت و کمال در زمان و مکان عنصر دو درنظرداشتن و پویایی

 فقها از را اسالمی عالم این بتوان شاید که نحوي به بند است؛ پاي بدان صدر که است نکاتی
 نمونه براي. است بوده قدم پیش نوین و پویا اجتهاد مسیر در که آورد شمار به مجتهدانی و

 از خود زمان در را صدر موسی برخی که است آمده طباطبایی صادق خاطرات در
 در اندیشمند این که است اساس همین بر. شناختند می مستحدثه امور عالمان ترین بزرگ
 دین زیرا شمارد؛ می مقدم دین بر را اندیشه و وحی بر را عقل وحی، و عقل میان رابطۀ
 در اما. گردد می آغاز بشر هاي شناخت ترین روشن از بلکه شود نمی شروع وحی از هرگز

 اصرار ضمن صدر که داشت اظهار توان می چنین نیز دینی هاي آموزه و قرآن فهم خصوص
 و پرستی خرافه ، گرایی ظاهر هرگونه از دوري و دینی معتبر نصوص به رجوع بر تأکید و

: 1390دانست (قاسمی،  می همیشگی و همگانی فهمی را دینی هاي آموزه فهم ، گري اخباري
 دیگر و قرآن از ها انسان فهم ، است ذومراتب قرآن آیات که گونه همان درواقع،. )237

 آن از خود حال فراخور به هرکس که است مراتبی و درجات داراي نیز دینی هاي آموزه
  . برد می بهره

 جـاي  بـه  ، انسان خدمت در ادیان صدر موسی منظر ازشناسی  دین کلیدواژه ترتیب بدین
  ). 15: 1384 صدر،( است انسان خدمت در دین یا دین خدمت در انسان
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 معتبري و مهم منبع سه تجربۀ و وحی ، عقل شمارد برمی شناخت براي که منابعی میان از
 چـه  آن. دارد وجـود  نظـر  اتفاق ها آن به نسبت نیز مسلمان اندیشمندان میان تقریباً که است
 و عقل آنِ از مهم و برجسته نقش صدر منظر از که است آن است ذکر قابل و اهمیت داراي
 یـک  پـذیرش  و اسـت  مقدم الهی وحی بر بالذات و اوالً عقل که حدي تا است آدمی خرد
 جایگـاه . )77: 1379شـود (بهشـتی،    مـی  آغاز آدمی هاي شناخت ترین بدیهی از آیین و دین

 قـرآن  آیـات  در کـه  اسـت  حدي به تا نیز دیگران دستاوردهاي و آثار از گیري بهره و تجربه
  . است رفته آن بر فراوانی تأکید و سفارش

 پویاست؛ و نوین اجتهاد بحث در خورد می چشم به صدر اندیشۀ در که دیگري ویژگی
 است قائل اسالمی فرق میان فقهی وحدت بر صدر که وافري ارزش و اهمیت راستا این در
  . است جمله آن از

 تأکیدي کنار در صدر، صدر منظر از ها ارزش منظومۀ بحث در که است اساس همین بر
 و مذاهب ، ادیان میان دوستی و صلح بحث به را خود توجه نهایت ، دارد عدالت بر که

 دچار سو یک از که لبنان چون هم اي جامعه در حضور است طبیعی. کند می معطوف ها ملت
 المللی بین روابط ، خارجی تهدیدات دیگر سوي از و است داخلی هاي درگیري و ها جنگ

 و اهمیت اول درجه در جامعه این در سازش و صلح رویکرد ، است کرده رکود دچار را آن
 میان دوستی و صلح دار پرچم عنوان به صدر که است دلیل همین به. دارد قرار اولویت

 در مباحث این طرح که است آن حال واقعیت این با. دارد شهرت ها ملت و مذاهب ، ادیان
 زمان، آن در که طوري به است؛ بوده بدیع و نوآورانه است زیسته می اندیشمند این که دورانی

  .دارد و داشته همراه به زیادي هاي چالش نیز، امروز تا حتی و
 ترین مهم به است الزم که دارد وجود متعددي نکات صدر آراي تحلیل و  تجزیه در

 از ویژه به و جهانی سطح واجد معنا یک در صدر اندیشۀ اول درجه در شود؛ پرداخته ها آن
 افول دوران یک از بعد چراکه است؛ تر جدي توجه شایسته سیاسیـ  اجتماعی اندیشۀ منظر

 شده احیا معنایی چنین مجدداً گذشته، دهۀ دو یکی در سیاسیـ  اجتماعی اندیشۀ حوزة در
  . است

 چه آن اند، شده برخوردار خاصی اهمیت از سیاسیـ  اجتماعی اندیشۀ اخیر، هاي سال طی
 معنا یک به که است چیزي شناسیم، می سیاسیـ  اجتماعی اندیشه عنوان تحت ما که

 حوزة در ایرانی فکري سنت در و گردد بازمی آن از پیش یا افالطون به اش پیشینه
 ویژة نوع یک درواقع سیاسیـ  اجتماعی اندیشۀ. است داشته وجود سیاسی هاي اندرزنامه
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 ابتدا در که چیزي همان است؛ بنیادین العاده فوق آن کاربردي و عملی وجوه که است تفکر
 اندیشۀ از صحبت در. شد مطرح سیاسی دانش عنوان تحت زمین مغرب و اسالم در چه و

 آن بدون که لوازمی شود؛ واقع لحاظ مورد آن منطقی لوازم است الزم سیاسیـ  اجتماعی
  .دهد می دست از را خود جایگاه سیاسیـ  اجتماعی اندیشه
 به ایشان تفکر در خاصی وجه هم و قضیه اهمیت هم صدر سیاسیـ  اجتماعی اندیشۀ در

 در توانـد  می که است هایی نظریه و مفاهیم مقوالت، واجد هم است، نوآورانه هم معنی یک
 الزمـۀ  پـنج  داراي سیاسـی ـ  اجتماعی اندیشۀ عمده طور به. باشد مهم عمل نیز و نظر حوزة

 اندیشـمند  هـم  و سیاسیـ  اجتماعی اندیشۀ هم یعنی است؛ موقعیتی الزمۀ اول است؛ منطقی
 وضـع  از تفسـیري  و تبیین و فهم یک و شود می مواجه موجود وضعیت با سیاسیـ  اجتماعی
 قابـل  آن در سیاسـی ـ  اجتمـاعی  هـاي  بحران یا مسئله معضل، معموالً که کند می ارائه موجود
  .اند توجه

 نشـان  خـود  از مدرنیتـه  و اسـالم  با مواجهه در صدر که رویکردي رسد می نظر به ظاهراً
 هـاي  سـازي  نظام از یک هیچ نه و فلسفی نه تاریخی، نه ایدئولوژیک، نه سیاسی، نه دهد، می

 جانبـداري  و داوري پیش نوع هر از دور به و گرا واقع رویکردي بلکه است؛ متافیزیکی جزمی
 رویکـردي  پدیدارشناسـی . نامیـد  پدیدارشناسانه رویکرد را آن توان می که رویکردي. است
 پـژوهش  مورد موضوع و پدیدار با همواره پژوهش مسیر هدایت است الزم آن در که است
 نـه  و مطالعه، مورد ابژه یا پدیدار از باید را خود محتواي تفکر که این ضمن در باشد، همراه

 انکشـافی  وجهـۀ  بر پدیدارشناسی. برگیرد گر پژوهش پیشین جزمی مواضع یا مفروضات از
 پدیدارها، انکشافی وصف از غفلت با که فشرد پاي می نکته این بر و کند می تأکید پدیدارها

 نبایـد  رویکـرد  این در. دهد می دست از را خود حقیقی محتواي و مضمون پژوهش و تفکر
 بـراي  ابزاري منزلۀ به نباید نظریه بنابراین. شود چیره پدیدار بر پژوهش و تفکر عنوان هیچ به

 آشکار آن در را خود پدیدار تا است افقی یک تنها نظریه بلکه آید، درنظر پدیدار بر چیرگی
 پرسش پدیدارها از توان می راستا این در است؛ تفکر شرط پدیدارها به احترام و عشق. کند
 ایـن  پدیدارشناسـانه  رویکردهـاي  در. شود گذارده آن دهان در پیش از پاسخ که آن  بی کرد

  .خود با را پدیدارها نه و کند هماهنگ پدیدارها با را خود باید که است گر پژوهش
 در آن بـر اسـاس   که دارد معرفتی دستگاه یک اجتماعی متفکر است؛ معرفتی دوم الزمۀ

 ،شناسـی  انسـان  یـا  بینی جهان شامل صدر معرفتی الزمۀ. کند می ورزي اندیشه اجتماع حوزة
. باشـد  شـده  دریافت گذشتگان فکري میراث از تواند می که است شناسی شناخت و اخالق
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  . دارد تشیع مذهب از برخاسته صدر فکري سنت و میراث
 پیونـد  از برخاسـته  صـدر  فکـري  دستگاه هاي ویژگی و لوازم تمام رسد می نظر به ظاهراً

 و عقـل  میـان  عمیق ارتباط وجود در باور این دارد؛ وجود وحی و عقل میان که است وثیقی
 و عقـل  میـان  آنـان  که است حدي تا دهد، نشان را خود تواند می مباحث همۀ در که وحی،
کننـد   مـی  تفسیر عقل امتداد همان در را وحی و نیستند قائل تمایزي و دوگانگی هیچ وحی

 از یکـی  اصـالت  از پرسش و نقل و عقل مجادلۀ در آن نتیجۀ که بحثی). 100: 1383صدر، (
 در بـیش  و کـم  و باشـد  چندانی نداشته اهمیت،  ظاهر  در شاید نکته این. شود می مطرح ها آن

 مشـابه  مـوارد  بـه  نسبت رویکرد این درحقیقت اما باشد، ملحوظ اسالم علماي برخی آراي
 بـه  را آمیـز  مناقشه و آور چالش بسیار نتایج و آثار تواند می که این عین در گی ندارد، تاز دیگر
 کـه  اسـت  افـرادي  معـدود  از دینـی،  یک اندیشمند قالب در، صدر نمونه براي. آورد همراه

 سوره 31 آیۀ گوناگون جاهاي در مکرر و گوید می سخن عقل زبان از خود کالم در همواره
  :کند می زد گوش را بقره

  ...» کلّها األَسماء آدم وعلَّم«
 و کـرد  عرضه فرشتگان بر را ها آن سپس آموخت، آدم به را ها نام]  معانى[ همۀ] خدا[ و«

  .»»دهید خبر من به ها این اسامى از گویید، مى راست اگر: «فرمود
 دهد، می نشان وحی و عقل سازگاري و سویی هم همسازي، بر را اصرار وي تأکید این

 طور به را خود نکته این. باشند جامعه در آن برکات و نتایج شاهد جامعه افراد که طوري به
 در وقتی دهد؛ می نشان شناسی دین و شناسی معرفت شناسی، انسان مباحث در اي برجسته

 و عقل چه آن هر سنت طبق بر و است ورز اندیشه و خردمند موجودي انسان شناسی، انسان
 که معلوماتی کنار در بنابراین است؛ کرده حکم بدان نیز شرع کند، حکم بدان آدمی خرد

 موجودات حساب از حسابش انسان است، کرده عطا انسان به االسماء علّم آیه در خداوند
 از انسان ممیزة وجه یا انسانی هویت و موجودیت شاخص این درواقع جداست، دیگر
 توجه قابل و مهم نکتۀ. شود می خالصه آگاهی و علم در که است عالم موجودات دیگر
 نیست، بیان فقط زبان که طوري همان نیست؛ بیان فقط خداوند سخن که است آن باره دراین

 از هست، هرچه اسماي آموخت، را هایی نام آدم به خداوند. است معلومات و علوم اسماي
 که است اي گسترده آگاهی آگاهی، این و است، داده انسان به خدا که است آگاهی جنس
 و انسان میان تنها که آگاهی شوند، می شگفت در انسان بودن آگاه همه این از فرشتگان حتی

 هاي جنبه سایر است، انسانیت در منحصر که معلوماتی و علوم دانستن. است خداوند
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 به مسئولیت، و آزادي. دهد می قرار تأثیر تحت فردي، حیات بر عالوه نیز، را او وجودي
 ورز اندیشه. است جمله این از دیگر بیان به انسانی، اي جامعه ساختن در تالش و عبارتی،

 عمل درست، انتخاب خیر، انتخاب صورت به عملی حکمت یعنی اخالق در انسان بودن
 انسان آزادي بحث قالب در و آزادي صورت به سیاسیـ  اجتماعی اندیشۀ در و درست؛

  .است ساز سرنوشت و گر انتخاب موجودي
 به آن اعطاي با خداوند که اند انسان زبانی توانش از صورت دو یا دومرتبه وحی و زبان

 تواند می چه آن شدن امکان وي به موجودات، دیگر از تمایز در آدمی شدن انسان و انسان،
 این تمهیدگر است، زبان براي ممکن شکل واالترین خود که وحی. است داده را باشد
  .است امکان

 اندیشمند که معنا بدین است، هنجاري الزمۀ سیاسیـ  اجتماعی اندیشۀ از سوم الزمۀ
 موجود، وضعیت مقابل نقطۀ و باشد است بهتر اما نیست که چه آن دربارة سیاسیـ  اجتماعی

 از سخن که است سیاسیـ  اجتماعی اندیشۀ خاص هنجاري، داللت. کند می ورزي اندیشه
 سامان. دهد می قرار توجه مرکز در را است بهتر باشد چگونه و است بهتر باشد چه که این

 عنوان به. است الزمه قسم این از...  و بهتر زندگی به یابی دست چگونگی سیاسی،ـ  اجتماعی
معتقد  اجتماعی گوناگون هاي گروه میان آمیز مسالمت مفاهمۀ لزوم خصوص در صدر نمونه
 تحمل راه، اتخاذ در مشاوره وگو، گفت منطق که این مگر شود، نمی بسامان جامعه که است

و  تحزب به معتقد چون وي شود، فرما حکم جامعه بر گفتار و عمل در شفافیت و مخالف
 از نهی و معروف به امر اصل به اعتقاد و قرآنی نگرش به توجه با و است مند نظام اندیشۀ
 وگو، گفت به معتقد سخت است، شریعت احکام بر مبتنی افکار بارش نوعی خود که منکر،

 زیست راه تنها را آمیز مسالمت مفاهمۀ و فکري تعاون گویا. است افکار بارش و مشاوره
 فرهنگ تحمیل ها، ارزش اعتقاد، تحمیل فکر، تحمیل سلیقه، تحمیل داند؛ می انسان اجتماعی

 همۀ سوزند؛ جامعه و برانداز وحدت همگی، خاص حزبی و سیاسی نگرش تحمیل و
  ). 1362دارند (بهشتی،  حیات و زندگی حق ها گروه و احزاب ها، سلیقه، ها اندیشه

 در اصلی هدف اساساً. است عملی وجهۀ است، آن وجوه ترین مهم که چهارم، الزمۀ
 الگویی نظري، مبانی چیدن هم کنار در از که است آن اسالمی اجتماعی الهیات الگوي
 اندیشۀ رو این از. پدید آید ها انسان اجتماعی امور اصالح براي کاربردي و عملی

 از اساسی قوانین تا بود باید چگونه و کرد باید چه یعنی است؛ عمل براي سیاسیـ  اجتماعی
 همان عبارتی به یا سیاسیـ  اجتماعی اندیشۀ منابع. درآید سیاسیـ  اجتماعی اندیشۀ آن دل
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 مورد در که دیگر؛ چیز هر یا باشد، فلسفه تواند می باشد، کالم تواند می معرفتی، دستگاه
 مروجان از که الك، جان نمونه براي. است مقدس متون و دین یعنی وحی بحث صدر

 یک که او. است دینی متون از اش معرفتی هاي داللت و مباحث اصلی منبع است، لیبرالیسم
 بر. برد می نام را آن هنجاري هاي داللت بعد و آورد می استدالل و کند می بحث است، متکلم

 طور به وحی یا دین تواند می سیاسی، اندیشۀ حوزة در عمدة منابع از یکی اساس این
 سیاسی فلسفۀ از برخاسته سیاسی اندیشۀ حتماً که تصور این. باشد مقدس، متن یا مشخص

. باشد تواند نمی درستی برداشت است، عقالنی استدالل مشخصاً هم سیاسی فلسفۀ و است
 وحی و عقل بین که اي رابطه یعنی پرداختیم؛ بدان دوم الزمۀ در که است اي نکته همان این

 و سیاسی،ـ  اجتماعی اندیشۀ سپس معرفتی، دستگاه آن، اساس بر که اي رابطه دارد، وجود
  . شود می مطرح معینی هنجاري هاي داللت
 اسالمی اجتماعی الهیات از خاصی الگوي وحی، و عقل گرفتن قرار کنار هم در با

 مفاهیم سایر و عدالت کرامت، آزادي، حق، چون مفاهیمی آن در که بگیرد، شکل تواند می
 الگوي در کلیدي واژگان از آزادي و حق براي نمونه. بیابند اي تازه معناي دست ازاین

 قرار پوشش تحت نیز را مفاهیم سایر نظري، الزم قوام بودن دارا ضمن که است، صدري
 دارند، همراه به را آور مناقشه و برانگیز چالش مباحث که این عین در مفهوم دو این. دهند می
 اي گسترده مفهوم حق. باشند نیز جامعه مشکالت و مسائل از بسیاري گوي پاسخ توانند می

 ترین مطرح از شهروندي حق و بشر حقوق که طوري به دارد؛ وسیعی دامنۀ که است
  . هاست آن

 قرار مهمی و حساس بسیار و گسترده معانی و ابعاد در حق مفهوم صدر منظر از
 اند توانسته تر کم حق دربارة تعاریف دیگر که دهد پاسخ سؤاالتی به است قادر که گیرد، می
 را حقانیت شدة شناخته معناي همان حق براي که این بر عالوه ایشان. دهند پاسخ گونه این
 به اول درجۀ در، صدري الگوي در حق. است قائل حق براي نیز دیگري معناي پذیرد، می

 السموات خلقنا و ما«به آیۀ  راستا این در که است؛ عالم به بخشیدن معنا و داري هدف معناي
 فلسفۀ آیه این در درواقع،. شود می استناد ،)85: حجر( »بالْحق إالَّ بینهما و ما و األَرض

 السماوات خلق الَّذي هو«آیۀ  کنار در آیه این. شده است مرتبط حق مفهوم با خلقت
 مفهوم ،)7: هود( »عملًا أَحسن لیبلوکم أَیکم الْماء على عرشه کان و أَیام ستَّۀ فی واألَرض

 داراي صدر اندیشۀ در حق دیگر عبارت به. کند می مرتبط نیز انسانی نیک اعمال با را حق
 سپس، و خلقت، نظام داري جهت معناي به خلقت فلسفۀ براي حق مفهوم: است وجهه دو



 الگوي الهیات اجتماعی اسالمی در اندیشه و آثار امام موسی صدر؛ امت واحده   94

  

 و است آهنگ داراي هستی، مقاطع یابد؛ می مفهوم نیک اعمال در انسان آزمودن براي
 حق با انسانی ذات مفهومی چنین در. است ها انسان تالش و عمل براي بودن آماده آهنگش

. شود می دهی جهت او رفتارهاي و اعمال گرو در آفرینش و خلقت تمامی و خورد می گره
 و داري جهت و داري هدف و حق مفهوم با را انسان عمل و انسان خود آیات در خداوند

 امر نه کند، می تعبیر شدنی امر عنوان به را انسان سپس. است کرده مرتبط خلقت داري معنا
 نام انسان، ساختار این در). 1393منوچهري، (است  خلقت هدف شدن انسان یعنی بودنی؛

 انسانیت به آدمی که از این روست و است بودن از نوعی انسانیت، بلکه نیست، موجود یک
 و واسطه آدمی، شدن انسان و آفرینش حقانیت میان. شود محقق خلقت از هدف تا برسد،

 آزادي وساطت صدر دیدگاه در است؛ آزادي واسطه این همانا که دارد، ضرورت میانجی
. گیرد می قرار مدنظر انسان، توسط جامعه و خود ساختن بحث در مشخص و بارز طور به
 آزادي دهد، می پیوند شدن، انسان و حق مفهوم با را شدن محقق این چه آن که معنا این به

 هاي نظام و تعامالت عرصۀ در آزادي به تنها آزادي، از مفهوم این که است بدیهی. است
شده  آفریده آزاد انسان که است این از عبارت آزادي. شود نمی محدود سیاسیـ  اجتماعی

 سطح در تنها که این نه کند، می پیدا بنیادین جنبۀ آزادي اساس بر این بماند؛ آزاد باید و است
 واسطۀ بنابراین. بماند باقی دیگران یا خود مادي و فردي هاي خواسته و منافع یا تعامالت

  اوست. ساختن جامعه و مسئولیت آزادي، آدمی، انسانیت شدن بالفعل
 سیاسی،ـ  اجتماعی فکري دستگاه هر که است فکري داللت پنجم، الزمه ترتیب بدین
 و ارسطویی اندیشۀ دنیا، در همچنان که معنا بدین. هست نیز دیگري افکار و آرا متضمن

 ادامه همچنان امر این و نوافالطونی، یا افالطونی طور همین آید، می پدید ارسطویی-نو
 دستگاه هر است؛ طور همین نیز صدر فکري اندیشۀ در پنجم الزمۀ. یابد می

 اندیشۀ و فکر متفاوت هاي زمینه و زمانه اقتضائات بنابر است قادر همواره اجتماعی، ـ  فکري
 جایی تا دارد امروز جامعۀ در صدر آراي که مضاعفی اهمیت و جایگاه. کند تولید جدید
 نماید؛ می ضروري امروز دنیاي متنوع و متکثر جوامع در را آن تداوم و استمرار که است
 مسلط گفتمانی به، صدر آثار از برآمده الگوي دور، چندان نه اي آینده در که بود نخواهد بعید
  .بدل شود اجتماعی تفکر عرصۀ در

 شکل مسیحیت بستر در اغلب که این با موجود، اجتماعی الهیات الگوهاي میان از
. شود می مشاهده صدر موسی امام هاي اندیشه و آرا با هایی قرابت و ها شباهت ، اند گرفته

... و  گرایانه توسعه ، گرایانه انسان ، گرایانه وحدت ، گرایانه صلح ، اجتماعی الهیاتی هاي رویکرد
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 مهم و ذکر قابل چه آن هایی، شباهت چنین وجود با. است نوع این از برجسته هایی نمونه
 امام مورد در که رویکردي است؛ الهیات به آنان عمدة رویکرد مطالعۀ و بررسی است

 از که است رویکردي همان این البته و است تعبیر قابل انسانی واحدة امت به صدر موسی
  .خیزد میبر دین هاي آموزه اجتماعی تفسیر رهیافت دل

 که اي تازه و جدید سازي مفهوم توان به می انسانی واحدة تحلیل الگوي صدري امت در
 اسـالمی  اجتماعی الهیات الگوي: یافت دست است اي یگانه و متحد مبانی و اصول بر مبتنی
  .واحده امت بر مبتنی
  

    واحده امت بر مبتنی اجتماعی الهیات . الگوي6
 پایانها  انسان زندگی همانند اي لحظه که است زندگی و حیات داراي قرآنی نگرش در امت
 بـه  قیامـت  در کـه  اسـت  مخصوصی نوشتۀ و کتاب داراي حقیقت یک عنوان به و یابد، می

 عـذابی  امتـی  و جامعـه  هر عمل براي و است شعور و فهم داراي شود، می خوانده آن سوي
 کـه  کنـد  مـی  اثبـات  نیـز  هـایی  سـنت  ها، امت براي قرآن ضمن در. است عمومی و مشترك

 سرنوشـت  در تغییـر  و حجـت  اتمـام  از پس امت هالکت پیامبران، ارسال سنت به توان می
 اندیشـمندانی  آثار در بررسی و مطالعه با. کرد اشاره آن مانند و جامعه کرد عمل اثر برها  امت
 واحـده  امـت  نیز و الهی آیین و دین به آنان نگاه که یابیم می در چنین صدر موسی امام چون

... و  نژادي ، ملی ، قومی ، مذهبی هاي نظري تنگ بسیاري از دور  به و جهانی و گسترده نگاهی
 و دیـن  از اندیشمند این که تعریفی به توجه از بار اول نکته این. است بوده ما زمان در رایج
  : شود می آشکار دارد می بیان آیین

  ).15 : 1384 صدر،( است زیستن بهتر آیین همان دین -
 زنـدگانی  امور اصالح براي و واحدي خداي سوي از زیرا متحدند و واحد ادیان همۀ -
  ).25: 1384 صدر،( است گشته نازل ، مشترکند فطرت و ذات در همگی که ، ها انسان
 بـه  خـدمت  همانا که دین اصلی هدف که شد آغاز زمانی از دین در تفرقه و اختالف -
  ).24: 1384 صدر،( یافت شکل تغییر دین مالکان و دین به خدمت در است انسان

 قالب در که ها انسان کار آغاز به است اي اشاره زمینه، این در آیات ترین مهم از یکی
 رفع منظور به متعال خداوند و شدند اختالف دچار آن از پس و بودند واحدي جامعۀ

 امت قالب در که دیگري معناي. فرستاد فرو ها آن براي را پیامبرانی ها آن میان اختالفات
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 نام به آن از گاه که اي واحده حقیقت به اشاره از است عبارت شود می یاد آن از واحده
 در هر الهی ادیان و انبیا همۀ که است واحد خداي به اعتقاد بر مبتنی و شود می یاد اسالم
 گرویدند حقیقت این به که کسانی همۀ درنتیجه و خواندند میفرا آن به مقطعی و زمان
 که هستند ها ملت این و آیند می شمار به واحده امت جزء مکانی و زمانی اختالف رغم علی
 مورد شکلی به را واحد دینی اعتقادات و خدا هرکدام و کردند قطعه قطعه را واحد دین این

 در اساس، این بر. کردند مطرح دیگر ادیان از جداي دینی قالب در و دادند قرار تفسیر
 پیشگاه در آیین و دین است، دینی هاي آموزه کلی روح از برگرفته که صدر امام دیدگاه

 حقیقتی ؛ است حقیقت و حق برابر در شدن تسلیم یعنی اسالم هم آن و است یکی خداوند
 و انسانی واالي هاي ارزش صورت به نهایت در و است متعال خداي آن اصلی سرچشمۀ که

 تلقی واحد امت یک را بشریت همۀ قرآن در خداوند چه چنان. است شده مجسم اخالقی
  .)19 : یونس( »واحده امه اال الناس کان ما و: «است کرده

 جوامع تدریج به. نداشت وجود ها آن میان در تضادى و( بودند دسته یک) آغاز در( مردم
 خداوند،) حال این در شد، پیدا ها آن میان در تضادهایى و اختالفات و آمد پدید طبقات و

 حق سوى به که آسمانى، کتاب و دهند بیم و بشارت را مردم تا برانگیخت را پیامبران
کند  داورى داشتند، اختالف چه آن در مردم، میان در تا کرد نازل ها آن با کرد، مى دعوت

  ). 198: 19 ج طباطبایی،(
 وجود ها آن میان تضادى روز آن در و بودند واحدى امت همه) آغاز درها ( انسان
 و هوى هاى انگیزه و نخورده، دستها  فطرت بود، ساده او اجتماع و بشر زندگى نداشت،

 فطرت فرمان طبق را خدا. بود ناچیز ها آن میان در کشمکش و اختالف و هوس
 ها انسان زندگى سپس. دادند مى انجام او پیشگاه در را خود سادة وظایف و پرستیدند مى

شده  آفریده تکامل براى انسان زیرا شود؛ چنین باید مى و گرفت خود به اجتماعى شکل
. بود ها انسان زندگى دوم مرحلۀ این و شود؛ مى تأمین اجتماع دل در فقط او تکامل و است
 و عقیده و ایمان نظر از چه آمد، وجود به تضادها وها  اختالف اجتماع، ظهور هنگام به ولى
 تشنۀ بشر جا این در. اجتماع در گروه هر و کس هر حقوق و حق تعیین و عمل نظر از چه

 مختلف هاى جنبه در او اختالفات به تا شود مى ها آن هاى هدایت و انبیا تعلیمات و قوانین
 پیدا سازد برطرف را آمده پدید اختالفات که قوانین وضع به احتیاج جا این از دهد؛ پایان
 و ثواب و انذار و بشارت مستلزم و گرفت، خود به آیین و دین لباس قوانین این و شد،

 راه آن از مردم تا شود، تشریع آن در عباداتى شد الزم تکمیلش و اصالح براى و شد، عقاب
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  .شوند تهذیب
 پرتو در که و اخالق علم عقالنیت، ، دین: از اند عبارت واحده امت اندیشۀ و مبانی ارکان
 امت »وحدت. «شود می واحده امت تشکیل و انسانی جامعۀ و قدرت قوام باعث وحدت
 الهی ادیان سایر با حتی و اسالم امت مجموعۀ در اسالمی وحدت تحقق معناي به اسالمی
 انسانی واحد امت تشکیل نویدبخش درنهایت، که اي گونه به است، اسالم جهان سراسر

 گرایی، فرقه و اختالف ایجاد الهى، آزمایش به توجهی بی دنیاطلبی، براي ستم  و ظلم. باشد
 کردن توهین دیگر، یک به گمانى بد کردن، استهزا شیطان، دشمنی دشمنان، توسط افکنى تفرقه

 در مخربی عامل تواند می ضداخالقی و غیرانسانی رفتارهاي کلیۀ البته و غیبت دیگر یک به
 در و امروزه که است پرواضح. باشد آن به رساندن آسیب یا واحده امت تشکیل جهت
 ، ملیت ، مذهب ، دین بر تأکید با ، شود می افزوده تنوعش و تکثر بر روز به روز که اي جامعه
 و صفا و صلح با توان نمی هرگز خاص اجتماعی زندگی عناصر سایر و زبان ، نژاد ، قومیت
 با که است جهانی واحدة امت ایدة این و. کرد زندگی ها ملت و ادیان میان دوستی
  تک انسانی فطري واالي هاي ارزش بر نظر اتفاق با و ظاهري هاي تفاوت انگاشتن نادیده

 سار سایه در و ، متعال واحد خداي به اعتقاد عین در توان می عالم سراسر هاي انسان تک
 ارمغان به بشري آحاد تمامی براي را دوستی و صفا ، صلح ، همفکري و همکاري ، تعاون
  .برخاست مقابله به هواپرستی و خودخواهی ، ظلم انواع با و آورد

  
    گیري . نتیجه7

 شرایط اصالح و ارزیابی و فهم درصدد که است الهیات از اي شاخه اجتماعی الهیات
 اي رشته عنوان به اسالم دنیاي در هنوز متأسفانه که است دینی تعالیم اساس بر اجتماعی

  . است نیافته بروز و ظهور مدون و مستقل
 هاي تالش اجتماعی الهیات حوزة در مسلمان اندیشمند یک عنوان به صدر موسی امام
 تواند می امروزه که میراثی ، است گذارده یادگار به خود از توجهی قابل عملی و نظري

. باشد غیرمسلمان حتی و مسلمان جوامع اجتماعی معضالت و مسائل از بسیاري گشاي راه
 و متزلزل جامعۀ ، الهی ریسمانی مانند به، روز آن لبنان متشتت جامعۀ در بها گران میراث این
 لواي در را آنان توانست و بخشید نجات اجتماعی هاي نابسامانی بسیاري از را لبنان ثبات بی

 در کرامت و برابري کنار در آزادي. درآورد اجتماعی سامان و نظم به انسانی جهانی جامعۀ
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 و صلح سار سایه در که دهد می تشکیل را انسانی هاي ارزش از اي منظومه دوستی نوع کنار
 و تغییر با که طوري به ، دهد می نوید برین بهشت همانند به را بشر دنیوي حیات ، عدالت

 یعنی داري دین از جدیدي نوع مبشر و مبلغ ، امروز دارانه دین نگاه در اساسی دگرگونی
  .است اخالقی داري دین

  
  نوشتپی
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  شود.  است؛ که در این مجال تنها به آراي صدر اکتفا می» امام صدر و محمد بهشتی
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