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Abstract  
The present study with the purpose of achieving anthropological principles of resistance, aims to answer 

this question using a semantic method: what is Imam Mousā Sadr's interpretation of Islamic theology in 

order to form the concept of resistance? It seems that he offers a humanistic interpretation of Islamic 

theology in which mankind as the central word, in relation to other words such as dignity, development, 

faith, and citizenship, creates a circle that has resistance in its semantic magnitude. By presenting a 

contemporary perception of Islamic theology evolved in the multicultural social context of Lebanon, he 

designed a network of concepts in which resistance can be studied in terms of both the Islamic classic 

ideology as well as the new concept of resistance.  
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 چکیده

شناختی مقاومت، تالش دارد با روشی معناشناسانه، به این پرسش پاسخ دهد که امام  نوشتار حاضر با هدف دستیابی به مبانی انسان
رسد ایشان تقریری  بندی مفهوم مقاومت ارائه داده است؟ به نظر می موسی صدر چه تبیینی از الهیات اسالمی در راستای صورت

دهد که در آن، انسان به عنوان کلمه کانونی، در نسبت با کلمات کلیدی کرامت،  می به دست میگرایانه از الهیات اسال انسان
گیرد. ایشان با ارائه تقریری  آورد که مقاومت در مغناطیس معنایی آن قرار می پیشرفت، ایمان و شهروندی میدانی را پدید می

تکوین یافته، شبکه مفاهیمی را طراحی نموده که درآن، مقاومت را  چندفرهنگی لبنان  معاصر از الهیات اسالمی که در بستر جامعه
 توان هم بر مبنای اندیشه کالسیک اسالمی و هم بر مبنای مفهوم جدید مقاومت، مورد مطالعه قرار داد. می
 

مبانی  الهیات اجتماعی، الهیات سیاسی، الهیات مقاومت، امام موسی صدر، شهروندی، کرامت انسان، های کلیدی:  واژه
 شناختی، مقاومت. انسان
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 مقدمه. 0

الله سید موسی صدر، معروف به امام موسی صدر از جمله متفکران و اندیشمندان مسلمان در دوره   آیت
شمسی با هدف رسیدگی به  3110معاصر است که پس از اتمام دوران تحصیل در ایران و عراق، در سال 

در این راستا،  1در این کشور، به آنجا عزیمت نمود. )ع(بیت  لامور شیعیان لبنان و نیز تبلیغ مکتب اه
گاهی جمعی نایل آیند و یکی از  های خستگی تالش ناپذیر وی سبب گردید تا شیعیان لبنان به نوعی آ
شیعی را پدید آورند. در ادامه این روند، بسیاری از  -های اسالمی های جامعه مقاوم براساس آموزه هسته

جماعات مذهبی، قومی و نژادی لبنانی هم، به خصوص به دلیل نوع منش و سلوک عملی  ها و دیگر گروه
 گیری یک جامعه مبتنی بر مقاومت گام نهادند.  امام صدر و پیروانش، در مسیر شکل

امام صدر از منظومه فکری منسجمی برخوردار بوده است. این منظومه، خوانشی معاصر و امروزین از 
شیعی بوده که در مواجهه با نظام معنایی مدرن، تالش نموده با بازخوانی مفاهیم  های اسالمی و آموزه

اسالمی و شیعی، بنیانی فکری تأسیس نماید تا از این رهگذر، زیست مؤمنانه انسان معاصر را در راستای 
مقاومت ای ایمانی و مقاوم در برابر دشمن صهیونیستی تبیین نماید. از سوی دیگر، دشمنان  تشکیل جامعه

کنند از طریق ایجاد تصویری همراه با خشونت از اقدامات جریان و محور مقاومت در جهان  تالش می
های معنایی مقاومت در سطح ادراکی بدل نمایند. لذا، تبیین مبانی  را به یکی از مؤلفه« خشونت»اسالم، 

 شدت ضروری است. اصیل مقاومت اسالمی امری به
ت سال حضور در لبنان، عالوه بر اقدامات عملی در راستای وحدت امام موسی صدر در مدت بیس

ها،  های مختلف از طریق سخنرانی جامعه و تقویت جایگاه شیعیان در این کشور، به مناسبت
ای فکری را تبیین نمود. در این منظومه،  گفتارهای تفسیر قرآن و... برای مخاطبان گوناگون، منظومه درس

های نظام معنایی  ی اسالمی برجسته گردید و در نسبت با برخی مفاهیم و نشانهمفاهیمی از نظام معنای
ها،  ای از مفاهیم را پدید آورد که یکی از آن ، انسان، جامعه، دین و... شبکه جدید در عرصه هستی

  است.« مقاومت اسالمی»
بعاد و پیچیده و اساسا  مفهوم مقاومت و به طور خاص امروزه، مقاومت اسالمی یکی از مفاهیم ذوا

                                                           

گاهی بیشتر بنگرید به: مقدمه یعقوب حسن ضاهر در  .1 م.؛ هچنین به وبسایت 0831، 3، ج مسیرة اإلمام السید الصدربرای آ
 http://www.imam-sadr.comمؤسسه تحقیقاتی امام موسی صدر به آدرس: 
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آفرینی برخوردار است. به تعبیر  های معنایی متعددی بوده که از پتانسیل باالیی در راستای کنش دارای الیه
دانست که عالوه بر بازتاب  2«مفهومی بنیادین»توان  ، مقاومت را می1«تاریخ مفاهیم»محققان حوزه 

(. مفاهیم بنیادین، مفاهیمی 011: ص3183گر هم است )مسعودی،  تحوالت سیاسی و اجتماعی، آفرینش
توان واقعیت اجتماعی و   ها دیگر نمی هستند که در یک زمان خاص باید وجود داشته باشند و در غیاب آن

 (. Muller, 2014: p. 83-84سیاسی را شناسایی و تفسیر نمود )
ای  با این تفاصیل، باید دید مفهوم مقاومت در نظام معنایی امام موسی صدر را براساس چه مبانی

کردن مفاهیم  گیری از رویکردی معناشناختی، با برجسته  کوشد با بهره رو می ِتوان تبیین کرد؟ نوشتار پیش می
ها را بررسی نموده و نحوه تکوین  ی آنهای معنای کلیدی در آثار برجای مانده از امام موسی صدر، میدان

 های الهیاتی مقاومت را دنبال نماید. پایه
ای کانونی در منظومه  مثابه واژه به« انسان»در بررسی و خوانش آثار امام موسی صدر باید گفت که 

در « الله بودن خلیفه»و « برخورداری از کرامت»هایی همچون  گیرد که براساس مؤلفه فکری ایشان قرار می
تر از برداشت کالسیک  در معنایی عام« ایمان»دارد. این پیشرفت توأم با عنصر  ، گام برمی«پیشرفت»مسیر 

ای ملی و مبتنی بر  گیری جامعه ترتیب، امکان همبستگی اجتماعی و شکل  شیعی و اسالمی است. بدین
 است. « ای مقاوم جامعه»گردد که  ایمان در لبنان فراهم می

  حقیقپیشینه ت. 2

های امام موسی صدر به  آثار متعددی به خصوص طی دو دهه اخیر درباره اقدامات، آثار و اندیشه
ها، به نوعی به سرگذشت و  فارسی، به رشته تحریر درآمده است. با این حال، درصد باالیی از این نوشته

یاسی امام موسی صدر به های دینی، اجتماعی و س گردد. تعدادی هم به اندیشه اقدامات ایشان مربوط می
کید بر موضوع این نوشتار، آثاری وجود دارند، از جمله: طور کلی پرداخته  اند. در این میان، با تأ

(، در کتابی تحت عنوان درآمدی بر اندیشه سیاسی امام موسی صدر، به مقوالتی در 3100زایی ) لک
شود. همچنین ایشان  شامل نمی این خصوص پرداخته است که البته موضوع مقاومت را به طور خاص

 اند.  (، در مجموعه مقاالتی، به طور کلی به اندیشه سیاسی امام موسی صدر ورود کرده3101)
                                                           

1. History of Concepts 

2. Basic Concepts 
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ای به دنبال شناخت دیدگاه امام موسی صدر درباره اندیشه صهیونیسم و  (، در مقاله3101آجورلو )
طلبی، تروریسم و... از  نژادپرستی، توسعه های اندیشه صهیونیسم همچون های مواجهه با آن، به مؤلفه راه

کارها، تشکیل جامعه  کند. یکی از این راه  کارهای ایشان برای مواجهه با آن را بیان می پردازد و راه نگاه او می
 گردد. مقاوم است که در حد یک بند صرفا  توصیف می

اند. در این اثر  عه مقاوم پرداختهای به بسط مفهوم جام (، در مقاله3103دهقانی فیروزآبادی و آجورلو )
 اشاراتی اندک به امام صدر به عنوان یکی از کسانی که مفهوم جامعه مقاوم را طرح نموده است، وجود دارد. 

 مبانی مفهومی. 7

 . مقاومت7-0

جویانه ابتدا  جویانه است. این روابط سلطه مقاومت همواره دال بر ایستادگی در برابر نوعی روابط سلطه
گر یا استعمارگر اعم از دولت، گروه و... به  های اشغال های تحت اشغال و قدرت نوع روابط میان سرزمین در

های معنایی مقاومت است. البته  گردد. بنابراین، مخالفت با تحمیل یک فکر یا فعل، از مؤلفه ذهن متبادر می
ر نوع استفاده مشروع از همه ابزارها توان مقاومت را بر ه رسد و می این مخالفت به مرحله عمل و کنش می

جویانه اطالق کرد. در واقع، مقاومت، واکنشی به ظلم و  اعم از مسلحانه و غیرمسلحانه در برابر روابط سلطه
تواند از مبانی دینی و  (. این اصول می1ص :م0831سری اصول مبتنی است )ابوکریم،  ستم بوده که بر یک

شود که  تلقی می« حق»مثابه یک  ی شود. با این توضیح، مقاومت بهمذهبی، اخالقی و نیز حقوقی ناش
برای   ای جز مقاومت ای است که برخی از حقوقش نقض شده و چاره حق آن، شخص، گروه یا جامعه ذی

مثابه یک حق، در پارادایم مدرن بیشتر  عبور از این وضعیت ندارد. البته باید در نظر داشت که مقاومت به
. اما مقاومت در معنای ایستادگی در مقابل استبداد و خودکامگی در پارادایم قدیم به معنای فتنه یابد معنی می

 توان اندیشه سیاسی شیعه را از این امر تا حدودی مستثنی کرد. شود. البته می و آشوب تلقی می

 . مقاومت اسالمی7-2

رود که هدف از آن دفاع  شمار می در اندیشه سیاسی اسالمی، مقاومت در برابر بیگانگان، تکلیفی الهی به
حال، و با وجود اینکه مقاومت اسالمی، مفهومی  از دین و جامعه مسلمانان و دولت اسالمی است. با این

تعابیر فعلی همچون « ق.و.م» پایه است، واژه مقاومت در قرآن به کار برده نشده است. اما از ریشه قرآن
... فاستقم کما أمرت  ،آید. در هنگام مواجهه با  ( در قرآن وجود دارد که استقامت از آن برمی330)هود
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طور که برخی نویسندگان  شود. همان نگری دیده می مفاهیم اجتماعی و سیاسی در قرآن کریم، نوعی سطحی
خورد. مثال  در تفسیر آیات  قاومت هم این مسأله به چشم میاند، در بررسی مفهوم م درستی متذکر شده به

رو، غالب ادبیات تولیدشده در این  مقاومت، بیشتر بر روش مقاومت تکیه شده است و نه مبانی آن. از این
حوزه، بر جنگ و ایستادگی در مقابل دشمن و مهاجم تأکید دارد. این در حالی است که دامنه مفهوم مقاومت 

(. مقاومت دربرگیرنده پایداری 000ص :3100تیر و امین ناجی،  یم بسیار گسترده است )زاهدیدر قرآن کر
در برابر هر نوع عامل بیرونی و درونی است. بنابراین، مقاومت صرفا  وجه قتالی ندارد، بلکه ابعاد گوناگون 

 (.13ص :3103گیرد )میرقادری و کیانی،  فرهنگی و تربیتی و... را هم دربرمی
های اخیر  گذشته شکل گرفته و در سال  مقاومت اسالمی، خود تعبیر جدیدی است که طی چند دهه اما

بر بسامد آن افزوده شده است. این تعبیر بیشتر ناظر بر مواجهه جهان اسالم با نظام سلطه و استکبار به طور 
جریان »و « د مقاومتراهبر»، «محور مقاومت»عام، و به ویژه در موضوع فلسطین است. عباراتی همچون 

روند که البته  شمار می ها و سطوح معنایی مفهوم مقاومت اسالمی، تعابیری نو به در برخی از الیه« مقاومت
 هنوز دارای ابهام هستند. 

 . الهیات مقاومت7-7

مثابه یک دانش، خود نوعی کنش و فعالیت است. به تعبیر برخی محققان،  به طور کلی، الهیات به
گیرد و بیانگر  عی فعالیت ایمانی است. این دانش همواره در درون یک جامعه دینی شکل میالهیات نو

« جویانه است الهیات، شناخت ایمان»ایمان شخص الهیدان و جامعه اوست. به بیان قدیس آنسلم، 
« یالهیات سیاس»(. اما الهیات مقاومت )تعبیر از نگارنده( را شاید بتوان بخشی از 00ص :3108)همتی، 

القاعده این  جویانه به دنبال بررسی مسأله مقاومت است. علی در نظر گرفت که از موضعی الهیاتی و ایمان
ایمان را دارای ارکان  )ع(شود. امیرالمؤمنین برداشت از مقاومت به حیطه عمل و کنش اجتماعی هم وارد می

 (.111-111ق: ص3101رضی، یابد )ال داند که در نهایت به عرصه عمل تسّری می ای می چهارگانه

 . الهیات سیاسی7-7-0

م( 3001-3000) 1دان آلمانی، کارل اشمیت اولین بار، اصطالح الهیات سیاسی را اندیشمند و حقوق

                                                           
1. Carl Schmitt 
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، جدی گرفته نشد. 3018و  3018های  کار برد. اما تا دهه به (م3000)ای به همین عنوان در سال  با رساله
به عنوان واکنشی به تفسیرهای اگزیستانسیالیستی مسیحیت مطرح گردید. از این پس بود که الهیات سیاسی 

های اگزیستانسیالیستی، الهیات مسیحی بر آن است که باید جامعه جدیدی تحقق یابد.  برخالف نگاه
کند، از  گیرد، اما چون فرد در یک محیط اجتماعی زندگی می هرچند که فرد، مورد خطاب دین قرار می

تفاوت نسبت به  شود. بنابراین، خدای انجیل، خدایی غیرسیاسی و بی عه خطاب میطریق او به جام
 (. 311ص :3110کند )یون،  وضعیت بشر نیست، بلکه خدایی است که علیه ستمگران مبارزه می

های الهیاتی در سیاست و نحوه تبیین الهیاتی امر  دانشی است که به دنبال یافتن بنیانالهیات سیاسی 
بندی امر سیاسی نزد هر  سیاسی است؛ در واقع، مفروض الهیات سیاسی آن است که در چگونگی صورت

، خصوص نحوه نگرش به نسبت انسان با خداوند و جهان های الهیاتی به متفکر و اندیشمند سیاسی، بنیان
رو، با عنایت به نحوه تبیین نسبت خداوند، انسان و عالم هستی، در ادیان و مذاهب  اثر مهمی دارد. از این

 های سیاسی سخن گفت.  توان از الهیات گوناگون، می

 گرایانه امام موسی صدر . الهیات انسان0

انسان است. او انسان نوعی نقطه عزیمت فکر او  توان اندیشمندی دانست که به  امام موسی صدر را می
نگرد. این نکته را در بسیاری از آثار و   دید توحیدی و اسالمی به شکلی منعطف و گسترده می را از یک زاویه

ادیان در خدمت »توان دریافت. به عنوان نمونه، در عنوان برخی آثار نظیر   خوبی می های ایشان به  سخنرانی
خوبی  محوریت بحث انسان در نظام فکری امام صدر به و...« انسان آسمان»، «کرامت انسان»، «انسان

های  و نگاه 1محوری گرایانه امام صدر از دین با انسان نمایان است. البته باید توجه داشت که تلقی انسان
کارکردگرایانه به دین تمایز آشکاری دارد. در اینجا ضروری است تا نگرش امام موسی صدر به جایگاه 

 عنایی اسالمی مورد بررسی قرار گیرد.انسان در نظام م

 اهلل ةخلیف. انسان 0-0

(، امام صدر نیز معتقد 18 :)بقره األرض خلیفة  إنی جاعل فیگونه که قرآن کریم تصریح دارد:  همان
است که انسان، خلیفه و جانشین خداوند بر روی زمین و عالم ماده است. راز این خلیفه بودن، مسئولیت، 

                                                           
1. Humanism 
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گاهی و قدرت گاهی و مسئولیت خود  ای  گونه  تصرف انسان در زمین است، به آ که اهداف خداوند را با آ
گاهی به معنای اختیار انسان در انتخاب راه خیر و شّر بوده، و معنای خلیفه  محقق نماید. این مسئولیت و آ

ت مادی و بسیاری از تنهایی معادل موجودا بودن انسان همین است. از این منظر، هر فرد انسان نیکوکار، به
توانند با مسئولیت خود در امور تصرف داشته باشند. لذا، تعلیم اسماء الهی به   موجوداتی است که نمی

انسان به دلیل آن است که وی از ابزار و اسباب تصرف در زمین و انجام شأن خلیفگی خود برخوردار باشد. 
هراسد و   زیرا در صورت جهل، انسان از امور می بنابراین، علم یعنی وسیله سیطره انسان بر موجودات؛

ها، و با اختیار  ها را ندارد. انسان با توانایی خدادادی شناخت امور و تسّلط بر آن توانایی تصرف در آن
برگزیدن خیر و شّر و پذیرش مسئولیت آن، به کمال خود نایل گردیده، و این معنای خالفت و جانشینی او 

 (.380-383ص ،38: جم0831است )صدر، 
در نظام معنایی امام صدر، میدانی را پدید آورده که در همنشینی با کلمه کلیدی « انسان»واژه کانونی 

هایی   شدن مؤلفه در معنای توانایی تسّلط بر طبیعت، در پارادایم پوزیتیویستی جدید، باعث برجسته« علم»
گاهی شده و پیامد آن، خوانشی از نشانه  های عرفانی   است که از برداشت« خالفت انسان»چون اختیار و آ

خصوص در تقابل   گیرد. با این تلقی از خالفت انسان، کنش انسانی به  گرای سّنتی فاصله می صرفا  معنویت
ترتیب، امام صدر برای کنش انسانی جایگاه باالیی در نظر  یابد. بدین  های ساختارگرایانه، اهمیت می  با نگاه

بحث نسبت انسان و تاریخ، که بحثی متأثر از گفتمان چپ است، انسان را تنها محرک تاریخ گیرد و در   می
جنبش درآوردن عالم، سبب تغییر در آن و  داند. انسان تنها قهرمان صحنه نمایش تاریخ است و با به  می

 :م0831بخشد )صدر،   ها را تحول می  سازد و تمدن  گردد. در واقع، انسان تاریخ را می  ها می  تغییر تمدن
های  درآورنده تاریخ، یکی از پایه ترتیب، انسان به عنوان جانشین خداوند و به حرکت  (. بدین 103ص ،33ج

 کند. شناختی مقاومت است که تسلیم نبودن در مقابل سلطه را اقتضاء می انسان

 . ایمان، پیشرفت و کرامت انسان0-2

تواند با ایده پیشرفت به معنای  خودشکوفایی عقالنیت بشر میمدرن از کرامت انسان به معنای   برداشت
گرایانه منتهی گردد.  تسّلط بر جهان با ابزار علم و تکنولوژی، در تعارض قرار گیرد و به تشدید روابط سلطه

تواند  (. امام صدر چگونه می11ص :3188نام نهاد )بیگلری،  «پارادوکس کرامت»توان  این امر را می
اسالمی از این پارادوکس عبور نماید؟ در نظام معنایی امام موسی صدر، واژه  -نی الهیاتیبراساس مبا

، «هستی»، «انسان»عبارت است از نزاع میان زمان و انسان از ازل. بنابراین، کلمات « پیشرفت»کلیدی 
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ان با خودش و در میدان معنایی پیشرفت قرار دارند. درگیری انس« زمان»در نسبت با « کار انسان»، «علم»
در »ای است که روزی بر همه نیروهای جهان غلبه خواهد یافت. از دیدگاه امام صدر،   با طبیعت به گونه

شود که آیا پیشرفت علمی در زندگی انسان معاصر، به راحتی، آسایش و  اینجا این پرسش مطرح می
شدن قلب انسان به  نزدیکهایش خواهد کاست؟ آیا سبب   خوشبختی او منجر خواهد شد و از نگرانی

های انسان، جنگ، استعمار و استثمار افزایش یافته و انسان  ها و نگرانی  گردد؟ امروز محنت  برادرش می
(. در اینجا 10ص ،1: ج م0831)صدر، « کند  معاصر غریب است و در غربت به تنهایی زندگی می

جویانه، دوری از خداوند، ایمان و دین است. در  های روابط سلطه توان چنین استنباط کرد که یکی از پایه می
انسان اقتضاء دارد که  اللهیةشأن خلیفواقع، گرچه بشر معاصر به مدد پیشرفت علمی توانمند شده و اساسا  

او قدرتمند باشد، اما در صورتی که در این رابطه، عنصر ایمان و دین وجود نداشته باشد، به روابط 
د شد. در سوی مقابل، مقاومت به عنوان امری برخاسته از ایمان در مقابل چنین گرایانه منتهی خواه سلطه

 یابد. ای ضرورت می جویانه گرایانه و سلطه روابط سلطه
پذیر( باید چه کرد؟ از نظر  جو و سلطه آمیز )دارای دو طرف سلطه اما برای پرهیز از اینگونه روابط سلطه

ی و تالش انسان عبارت است از احساس او به اینکه از امام موسی صدر، نقطه عزیمت پیشرفت، سع
 کرامت برخوردار است. انسان فاقد این احساس کرامت و عّزت نفس، هیچ آرزویی ندارد. 

گاه ساختن انسان به کرامت او است. انسانی که به  بنابراین، گام اول در راه اصالح فرد و جامعه، آ
گاه شود، در مورد آینده خود  رود.   اندیشد و به دنبال راه بهتری برای تأمین زندگی نیکو می  میکرامت خود آ

پردازد   ها به تعامل و دادوستد درست اجتماعی می گذارد و با آن  از سوی دیگر، کسی به سایر افراد احترام می
 که در درجه نخست، برای خود احترام و کرامت قائل باشد. 

امت نداشته باشند، به یکدیگر هم احترام نگذارده، و در نتیجه که افراد احساس کر رو، در صورتی  از این
 گیرد که اعضای آن با هم تعامل و همکاری داشته باشند. بنابراین، اساسا  رسالت  ای شکل نمی  جامعه

گاه ترتیب،  بدین (.10، ص33: جم0831سازی انسان به کرامت او است )صدر،  همه مصلحان و انبیاء آ
گیرد و در   مثابه شهروند شکل می آمیز و مبتنی بر کرامت انسان به بر پایه روابط احترام جامعه امری است که

 آید، در منظومه فکری صدر،  طور که از عبارات فوق برمی  آن، شهروندان با یکدیگر تعاون دارند. همان
ط خود با دیگر افراد شود که جامعه را بر پایه رواب فرد انسان به رسمیت شناخته شده و امری اصیل تلقی می

 نهد.   بنا می
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 . حقوق و کرامت انسان 0-7

اند. در نظام   های انسانی برای تأمین نیازهای گوناگون بشر به عنوان اموری مشروع پدید آمده  اساسا  حق
 های اسالم به رسمیت شناخته شده و  های انسان در تعالیم و آموزه  معنایی الهیاتی امام صدر، همه نیازمندی

ها را در شمار  ها اشاره کرده و آن  اسالم به جمیع این نیازمندی»بلکه تقدیس شده است. در واقع، 
های الهی قرار داده و احکام خود را بر پایه هدایت و برآوردن این رغبات و تمایالت وضع کرده   نعمت
صورت مشروع، رو است که تالش برای پاسخ به تمایالت به   (. از همین08: ص3101)صدر، « است

شود. از نظر امام صدر، این آموزه مبتنی بر اصل حرمت و کرامت انسان است. اما این   عبادت تلقی می
کرامت نه امری طبیعی و به خاطر جسم و بدن مادی انسان، بلکه امانتی الهی است که به وی عاریت داده 

  (.08-01ص :3101شده است )صدر، 
گردد، آن است   که حقوق شهروندی و کرامت انسان در آن رعایت میدرست  در نظام فکری صدر، جامعه

که بر مبنای ایمان استوار باشد. ایمان یعنی پیوند میان خدا و انسان در یک حضور پیوسته و دائم، که غیاب آن، 
ها و مصائب بشری   ایمانی علت جنگ ها و نظامات عصر کنونی است. اساسا  بی  سبب اختالل در همه سیستم

(. 301ص ،1: جم0831است و تا ایمان به حیات و تمدن بشری بازنگردد، صلحی پدید نخواهد آمد )صدر، 
گرایی   دین حقیقی طائفه»پردازد. او معتقد است  گرایانه می  طائفه امام موسی صدر با این استدالل به نفی نظام

ا از سوی دیگر، وجود طوائف (. ام10ص ،1: جم0831)صدر، « شناسد گرایی را به رسمیت نمی  و ماده
آمیز مانعةالجمع   زیستی مسالمت  گرایی که با هم  داند و تنها به نفی طائفه  گوناگون در لبنان را خیر محض می

کند که به  گرا را نفی می خصوص نظام سیاسی طایفه گرا و به پردازد. در واقع، ایشان نظام طایفه  است، می
انجامد. امام موسی صدر حتی اسرائیل را به عنوان موجودیتی درنظر  یف میتبعیض ناروا میان اقوام و طوا

خواهد لبنان را که به عنوان کشور نماد و الگوی   گرفته و می گیرد که بر مبنای تبعیض نژادی و مذهبی شکل  می
نماید. بنابراین، بر رود، از بین ببرد تا موجودیت خود را توجیه   شمار می آمیز پیروان ادیان به  همزیستی مسالمت

نماید )صدر،   ای تأکید می  ها در عین تکثر فرهنگی، دینی، مذهبی و طایفه  ضرورت وحدت ملی میان لبنانی
در واقع، اسرائیل بر پایه فردگرایی خودخواهانه شکل گرفته و کیانی است که  (.331ص ،0: جم0831

 نماید.   سی لبنان تهدید میبودن را به عنوان بنیان حیات اجتماعی و سیا چندفرهنگی

 . آزادی در مقابل انانیّت0-0

های انسان و شکوفایی او  از دیدگاه امام موسی صدر، آزادی، شرط مناسب برای رشد نیروها و انرژی
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های مناسب، جهت بروز و شکوفایی آزادی مردم، ضروری است. در  است. بنابراین، ایجاد شرایط و فرصت
  معنای استبداد، و در سطح فراکشوری، به معنای استعمار است. اساسا  متهمسطح ملی، عدم آزادی به 

تروریسم »ها، از نظر امام صدر نوعی  که فهم و درک درستی ندارند و ادعای وصایت بر آن کردن مردم به این
ایجاد ها مانع   های استعمار نوین که بر سر راه استیفای حقوق افراد و ملت  است. یکی از جلوه 1«فکری

کند، فشار اقتصادی، فرهنگی، یا فکری است. امام موسی صدر بر این باور است که این مسأله نوعی   می
انگاری بوده که فرصت را از برخی از مردم و مناطق گرفته است. بنابراین، سلب   توجهی و نادیده  سیاست بی

رود )صدر،  شمار می روندی و انسانی بهها و نیروهای مردم، نقض حقوق شه بردن انرژی ها و از بین  آزادی
 (. 301-301ص ،1: جم0831

در نظام معنایی امام موسی صدر، حّب ذات، منبع انرژی و تالش انسان در جهت کمال است؛ اما 
آورد  آید. این مفهوم، میدانی را پدید می  هنگامی که در فرد انسان، خودپرستی رشد یابد، مشکل به وجود می

المللی را در مسأله تبعیض نژادی و نزاعات   ن واحد اجتماعی، یعنی خانواده تا جامعه بینتری که از کوچک
مثابه دوایری متحدالمرکز هستند که  ها به  سازد. در واقع، همه انواع منازعات و خشونت گر درگیر می ویران

 خودپسندی و خودپرستی در کانون آن قرار دارد. 
رود، یاد  شمار می که مفهومی کلیدی در ساحت اخالق به« انانّیت» امام صدر از این مفهوم با عنوان

کند. بنابراین، انانّیت که مفهومی در ساحت اخالق فردی است، توسط ایشان به فضای اخالق اجتماعی   می
گرانه  گرایی ستم  گرایی و طایفه  ای که قبیله  گونه  گردد، به  تر می  شود و حوزه مفهومی آن گسترده بسط داده می

را هم مطرح  2گرایی  گیرد. در همین راستا، امام صدر برداشت منفی از ملی  هم در میدان معنایی آن قرار می
گرایی مثبت هم   گرایی وجود دارد. در مقابل، از ملی  پرستی در مقابل انسان  نماید که در آن نوعی ملت می

گرایی   شمارد؛ اما هنگامی که به نوعی ملی  ی برمیترین احساسات انسان کند و آن را یکی از شریف  دفاع می
 که فرد به جای پرستش خداوند، وطنش را بپرستد، و شکوه طوری  مبتنی بر نژادپرستی مبدل گردد، به

 ،1: جم0831ها دنبال کند، این امر منفی است )صدر،   کردن سایر سرزمین وطنش را به قیمت ویران
 (.301-300ص

                                                           

 اإلرهاب الفکری .1

 الوطنیة األنانیة .2
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مقاومت اهمیت دارد. از  1مثابه پادمفهوم شناختی سلطه به در بحث از مبانی انسان بنابراین، این مسأله
، یکی از موانع هدایت مردم و ایجاد یک جامعه صحیح است. «انانّیت»دیدگاه امام صدر، بت اکبر، یعنی 

کسی که هوای اند. قرآن کریم نسبت به  دانسته« جهاد اکبر»مبارزه با نفس را  )ص(رو، پیامبر اکرم  از همین
ها و   (. پس، نقش فرد و مبارزه با خودخواهی01 :دهد )جاثیه  نفسش را خدای خود قرار داده، هشدار می

 ،3: جم0831معایب اخالقی و نفسانی او در الهیات اجتماعی امام موسی صدر برجسته است )صدر، 
 (. 10-10ص

 . شهروندی، همزیستی و همبستگی ملی0-5

همزیستی در یک سرزمین و عضویت در یک جامعه سیاسی استوار است، یکی  شهروندی که بر مبنای
است. در حوزه واژه شهروندی و مشتقات آن در ادبیات امام « جامعه مقاوم»از شروط الزم برای تشکیل یک 

کنیم. وی در جاهای متعددی   مشاهده می« وطن»موسی صدر، این مفهوم را بیشتر در میدان معنایی واژه 
نماید )صدر،  و... خطاب می« برادران شهروند»، «شهروندان عزیز»، «شهروندان»بنان را به عنوان مردم ل
او در میدان معنایی وطن، انسان و شهروند و رابطه میان انسان و خدا را در  (.331-333ص ،0: جم0831

ماد نژادپرستی و خصوص اسرائیل، به عنوان ن ها با یکدیگر و در مقابل دشمنان، به حوزه روابط انسان
نماید. در این حوزه معنایی، واژگانی نظیر   تهدیدی برای تمامّیت ارضی و سبک زندگی لبنان ترسیم می

روند. در منظومه   شمار می کلماتی کلیدی به« وحدت ملی»و « همبستگی ملی»، «گفتگو»، «همزیستی»
برخوردار است و شهروندی، حاصل  ای  فکری امام موسی صدر، عنصر انسان و ایمان از جایگاه برجسته

 رود.   شمار می پیوند این دو مقوله با عنصر وطن به
گاهی فرد نسبت به وطنش در صورتی  از زاویه دید امام موسی صدر، وحدت ملی به معنای احساس و آ

د با هم معنا که در زمینه حفظ این وطن بتوانن وطنان یکی شود؛ بدین  های هم  آید که اهداف و دل  پدید می
از طریق « تعایش»یستی و   زیستی داشته باشند و اقداماتی که به آن لطمه بزند را کنار بگذارند. این همز  هم

آید. وی با توسعه مفهوم قرآنی   گفتگو میان شهروندان که در لبنان، مسلمانان و مسیحیان هستند، پدید می
کتاب را هم  شود، مسیحیان و اهل  کار برده می بهکه در اندیشه اسالمی صرفا  در میان مسلمانان « اخوت»

ها در سرزمین و وطن، در عربیت، و در ایمان با مسلمانان برادر هستند. از  داند؛ آن  برادر مسلمانان می
                                                           

1. Counter-concept 
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های روابط شهروندی خواهد بود   ها، یکی از پایه رو، پایبندی به برادری و اخوت و روابط برادرانه با آن  این
(. امام موسی صدر در مفهوم ایمان هم توسعه ایجاد کرده و به دلیل اعتقاد به 011ص :م0838)موسوی، 

کتاب را هم برادر ایمانی مسلمانان تلقی نموده است. صدر با یک  وحدت ادیان از حیث جوهر اصلی، اهل
سرزمینی به نام پذیرش پیروان سایر ادیان و فرق، اساسا   بینانه متوجه است که در صورت عدم  نگاه واقع

شدت بر   لبنان، به عنوان شرط الزم و ضروری هر نوع رابطه اجتماعی، وجود نخواهد داشت. بنابراین، به
کید دارد و بدون آن، امکان برآورده شدن حقوق شهروندی را میّسر   وحدت ملی و انسجام داخلی لبنان تأ

 داند.  نمی
گذاری نماید که در آن، ادیان در خدمت انسان   یهامام موسی صدر تالش دارد یک الهیات انسانی پا

همه، و با وجود توسعه امام صدر  نمایند. با این  هستند و امکان زیست مؤمنانه او را در هر شرایطی فراهم می
نماید. در واقع، به دلیل   مبارزه می« الحاد»در مفهوم ایمان به پیروان سایر ادیان الهی، اما وی به شدت با 

مثابه  های مارکسیستی ماتریالیستی در جهان عرب آن موقع، بسیاری از مفاهیم صدر را باید به تمانتسلط گف
  های موجود و مسّلط در نظام معنایی زمانه تفسیر کرد.  مفاهیم نشانه  پاد

شود. الحاد نه تنها   هم در اندیشه صدر در میدان معنایی الحاد فهمیده می 1«سکوالریسم»اساسا  واژه 
گرفتن او در عرصه حیات اجتماعی انسان است. امام صدر،  معنای انکار خدا، بلکه به معنای نادیده به

های لیبرال غربی را به دلیل کنار گذاردن و   های کمونیستی را به سبب انکار خدا، و اندیشه  ها و نظام  اندیشه
های زمانه توجه دارد و علت کنار   عیتوجود، وی به واق دهد. با این  گرفتن خدا مورد نقد قرار می نادیده

داند. از   ماندن پوسته دین می شدن از محتوا و باقی  گذاردن دین را نه در اصل تعالیم آن، بلکه به دلیل خالی
منظر امام موسی صدر، دین در حال حاضر از محتوای خود تهی شده، و تنها صورتی از آن باقی مانده است 

د و از امکان اثرگذاری در جامعه برخوردار نیست. بنابراین، تنها شعارهای دینی که آن هم جنبه تزئینی دار
کن مرگ است. از دیدگاه امام صدر، دین در فطرت بشر   صاف  وجود دارند و در بهترین حالت، دین جاده

اضر، گردد. دین برخالف عصر ح وجود دارد، اما در فضای نامناسب زمانه، غبار مانع توجه انسان به آن می
در برانگیختن تاریخ و در تربیت انسان نقش اساسی داشته است. این در حالی است که در دوران کنونی، به 

گیر  ها و بالیای فراوانی گریبان توجهی به دین و کنار گذاشتن آن از عرصه حیات بشر، محنت دلیل بی

                                                           
 ةیناعلم .1
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 (. 101-100ص ،3: جم0831ها و جوامع شده است )صدر،  انسان

 عدالت. 0-6

های ایدئولوژی اسالمی است که بر سایر ارکان   از دیدگاه امام صدر، عدالت، خود یکی از ارکان و پایه
ها اعم از فردی و اجتماعی جاری است. براساس   این ایدئولوژی اثری ژرف دارد. این مفهوم در همه زمینه

م تکوین عدل وجود دارد و لذا باید اندیشه اسالمی، اساسا  هستی بر پایه عدل استوار است. در واقع، در عال
در حوزه تشریع هم این مسأله به عنوان یک میزان در سنجش اعمال مورد توجه قرار گیرد. پس، جهان بر 
حق و عدل استوار است و انسان برای رسیدن به سعادت باید در روش خویش عادل، یعنی همسو با هستی 

د بود. این امر هم در سطح فرد و هم در سطح جامعه صادق شده خواه باشد، وگرنه موجودی بیگانه و رانده
است. چنین نگرشی به عدالت، خود برخاسته از ایمان به عدالت پروردگار است. در نظام معنایی امام 
صدر، اساسا  ایمان بدون عدالت، معنایی ندارد. از سوی دیگر، تالش و کوشش انسان در راه تحقق عدالت، 

سازد   دهد. در واقع، صدر در اینجا پیوندی میان کنش انسان، ایمان و عدالت برقرار می  ایمان او را نشان می
که در بسیاری از عبادات  یک بدون دیگری، مفهومی نخواهند داشت. صدر معتقد است این که هیچ

دهنده رابطه ناگسستنی ایمان و عدالت است. این عدالت   اسالمی، عدالت شرط صّحت عمل است، نشان
  (.1-33ص :3101باید در عرصه زندگی فردی و اجتماعی انسان نمود داشته باشد )صدر، 

شود، درجات متفاوتی دارد و   در الهیات اجتماعی امام موسی صدر، عدالت که از سطح افراد شروع می
و هدفی  آورد  ای است که تکامل انسان را فراهم می  تحقق آن در جوامع محدودیت ندارد؛ زیرا عدالت وسیله

شود و سپس به کوشش   شود. بنابراین، عدالت با مقداری احساس فردی شروع می  واسط محسوب می
یابد،   گردد. در این روند، گروه یا اجتماع را هم که در دولت ملی نمود می  روزافزون فرد بدل می

مرحله، نوعی تکافل، همبستگی  گردد. در این  که به برابری میان افراد جامعه منجر می گیرد؛ تا جایی  دربرمی
آید. وی به احکامی   آید؛ و در نهایت، به صورت ایثار و ازخودگذشتگی درمی  و فداکاری در جامعه پدید می

مثابه مسؤولیت جامعه در قبال نیازمندان در راستای تحقق عدالت  افراد فقیر به چون زکات و اهمیت بیمه
همه، امام  (. با این 30-00ص :3101و بطالت افراد نباشد )صدر،  نگرد. البته فقری که ناشی از سستی  می

موسی صدر با نفی مفهوم مارکسیستی طبقه، معتقد است نباید مبنای تحلیل جامعه را براساس طبقات قرار 
های فالسفه مادی  دار تقسیم کرد. وی این امر را از اختراعات و بدعت  داد و آن را به دو طبقه کارگر و سرمایه

تعبیر درست که باید به کار برده شود، عبارت است از تفاوت »داند و بر آن است که  نظیر مارکس می
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(. مبنای مقاومت در اندیشه اسالمی صدر 11، ص1: جم0831)صدر، « ها در جامعه شرقی  شایستگی
های تکوین  مشود. این امر خود از مقو های ماتریالیستی متفاوت می کلی با مبنای مقاومت در اندیشه به

 مفهوم مقاومت اسالمی است. 

 پایه و رسالت دین مقاومت مردم .3-0

یکی دیگر از مبانی الهیات اجتماعی صدر آن است که شکستن بتان به دست انبیاء الهی برای ایجاد 
است که  گسلد. بنابراین، اولین پیام این آموزه، آن  جهانی واحد و جامعه بهتر، دیگر قیود را هم فراگرفته و می

توانند نظام   ها بخواهند می آید؛ و اگر آن  نظام فاسد، تنها بر اثر مستقیم عمل و نحوه سلوک مردم پدید می
 إن الله الیغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بأنفسهمبهتری را به وجود بیاورند. وی با استناد به آیات شریفه 

کسبت أیدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم ظهر الفساد فی البر و البحر بما ( و 33 :رعد)
نماید. امام موسی صدر با   گرایانه از قرآن و دین ارائه می  ( چنین تفسیری اجتماعی و اراده13 :)روم یرجعون

( دومین پیام رسالت انبیاء را 331 :)هود والترکنوا إلی الذین ظلموا فتمسکم النار ...استناد به آیه شریفه 
داند. اساسا  در منظومه فکری امام صدر،   گران و ستمگران می و ضرورت انقالب در مقابل طغیانوجوب 

 وجایگاه عمل و تالش انسان در عرصه هستی، بسیار برجسته است. وی با استناد به آیاتی از سوره نجم، 
ان را در گرو (، اصل حیات انس18-10 :)نجم أن لیس لإلنسان إال ما سعی و أن سعیه سوف یری ...

نماید   داند. لذا، مرگ و فنا را هم از میان رفتن تالش و کوشش آدمی معنا می  میزان تالش و بخشش او می
 (. 131ص :3101)صدر، 

اما نقش و رسالت دین در این زمینه چیست؟ کانون و خط راهنمای اندیشه امام موسی صدر را که 
گاهی  راهبرد تبلیغی خود را بر آن بنا نهاده، می بخشی به مردم دانست. در این   توان در مبارزه با جهل، و آ

راستا او معتقد است که مردم فطرتا  دین دارند، اما موانعی در طول تاریخ، جلوی این شعور باطنی را گرفته و 
که  سبب انحراف آنان از مسیر درست شده است. طبیعت یکی از این موانع است که بشر به دلیل این

به نیروهای  نسته بر آن فائق آمده و مسّلط شود، از روی ترس، و در جستجوی امنیت و آرامش،توا  نمی
نیاز خود را برطرف ساخته،   ها و اشیائی که خود به عنوان بت می طبیعی جنبه ماورائی داده و با پرستش آن

ها به دلیل ترس، به آنان  انسان اند که سایر  کرده است. مانع دوم، طبقات اشراف و قدرتمند در جوانع بوده  می
پیامبران برای برطرف کردن این موانع، از طریق  اند. بنابراین،  کرده  جنبه قدسّیت داده و فرمانبری می

گاهی سّر دعوت اسالم به طلب علم، توانایی  اند. بنابراین،  بخشی به انسان، از سوی خداوند فرستاده شده  آ



11  0010،  73شماره ،  01سال ،  سیاست متعالیه 

های عالم طبیعت را با   خواند تا قفل  انسان است. اسالم، انسان را فرامی استخدام طبیعت در راستای خیر
 (.11-11ص ،3: ج0831اندیشیدن و تجربه بگشاید، تا از این طریق، بساط خرافات جمع گردد )صدر، 

تی گر است که انسان را به فعل خداوند به عنوان آفریننده هس  مثابه چراغی روشن به نظر ایشان، اساسا  علم به
 (.10ص ،3: ج0831گردد )صدر،   و بزرگی او رهنمون می

 گیری نتیجه. 5

حال، مفهوم  ای دیرین دارد. با این مسأله مقاومت یکی از مسایل مهم اندیشه سیاسی است که سابقه
های معنایی متعددی تشکیل شده و در طول تاریخ  رود که از مؤلفه شمار می مقاومت، مفهومی نوین به

های معنایی آن افزوده شده است. در اندیشه  های معنایی مختلف، بر الیه ها و نظام بستر فرهنگاندیشه، در 
رود. با ورود مفاهیم و  شمار می ، یک اصل به«مقاومت مسلمانان در برابر سلطه کفار»سیاسی اسالمی هم 

شده است. سازواری  های معنایی دیگری به مفهوم مقاومت افزوده های جدید به جهان اسالم، الیه اندیشه
های جدید در نظام معنایی اسالمی، نیازمند تبیین درست مبانی الهیاتی به ویژه مبانی  این الیه

بار  شناختی است. امام موسی صدر با هدف رسیدگی به امور شیعیان لبنان و ارتقای وضع اسف انسان
ناپذیر وی سبب گردید  های خستگی الش، به لبنان سفر کرد و ت)ع(بیت  زندگی آنان، و نیز تبلیغ مکتب اهل

گاهی جمعی نایل آیند و یکی از هسته های  های جامعه مقاوم براساس آموزه تا شیعیان لبنان به نوعی آ
ها و جماعات مذهبی، قومی و  شیعی را پدید آورند. در ادامه این روند، بسیاری از دیگر گروه -اسالمی

گیری  منش و سلوک عملی امام صدر و پیروانش، در مسیر شکللبنانی هم، به خصوص به دلیل نوع  نژادی
دار  یک جامعه مبتنی بر مقاومت گام نهادند. امروزه جریان مقاومت اسالمی در لبنان و فلسطین وام

 های ایشان است. تالش
امام مثابه یک راهبرد، و نیز یک جریان، نیازمند مبانی فکری هستیم.  همه، برای تداوم مقاومت به با این 

چندفرهنگی لبنان تکوین یافته،   صدر با ارائه تقریری معاصر از الهیات اسالمی که در بستر جامعه
ای از  ای فکری به دست داد که به مبنایی برای مقاومت اسالمی بدل گردید. این منظومه بر شبکه منظومه

« الهیات مقاومت»مثابه  ها به ز آنمفاهیم مبتنی است که در این نوشتار تالش شد تا خوانشی از تقریر امام ا
، باید دانست امام صدر یک خوانش انسان مدارانه( از الهیات اسالمی و  گرایانه )و نه انسان ارائه گردد. اوال 

رود. وی از فرد به عنوان هسته اولیه تشکیل جامعه  شمار می دهد که انسان واژه کانونی آن به شیعی ارائه می
الله بودن انسان، مسأله پیشرفت به عنوان مسأله  ری اجتماعی و معاصر از خلیفهکند و با تفسی شروع می
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تاریخی دوران معاصر در نسبت با کرامت انسان و حقوق او از جمله حقوق شهروندی در بستر یک 
دهد. این جامعه سیاسی که تبلور آن در آن مقطع، لبنان  سرزمین و جامعه سیاسی را مورد بحث قرار می

وحدت ملی و همبستگی ملی در کنار همزیستی پیروان ادیان مختلف، هسته یک جامعه همبسته و است با 
کند.  جویانه ناشی از آن، ایستادگی و مقاومت می آورد که در مقابل الحاد و روابط سلطه مقاوم را پدید می

قش او در تاریخ و این مهم در سطح نظری، مستلزم تبیین مبانی اصولی همچون آزادی و اختیار انسان و ن
ای تحت عنوان الهیات مقاومت که با تقریر امام  جامعه، و نیز عدالت است. همه این مفاهیم در منظومه

 آیند. گرایانه و معاصر دارد، گرد هم می صدر وجهی انسان
  



18  0010،  73شماره ،  01سال ،  سیاست متعالیه 

 

 منـابـع
 قرآن کریم.

 .301-381ص :13، راهبردی جهان اسالممطالعات . نیفلسط یآزاد یصدر برا یهندسه امام موس(. 3101آجورلو، حسین )
ا( رسالة ماجستیر فتح )حرکة ینیالفلسط یالوطن یاسیالس الفکر یف المقاومة مفهوم تطور(. 0831) م، منصوریبوکر . نموذج 

 غزة: جامعة األزهر.
خمینی و . تهران: پژوهشکده امام حقوق شهروندی و کرامت انسان در اندیشه اسالمی معاصر(. 3188بیگلری، احمد )

 انقالب اسالمی.
(. تحلیل پیشانظری از الگوی جامعه مقاوم برای حفظ انقالب 3103دهقانی فیروزآبادی، سیدجالل؛ آجورلو، حسین )

 . 11-0ص :(0)3، یانقالب اسالم یها پژوهشاسالمی. 
الصالح. قم: مرکز البحوث ضبط نّصه وابتکر فهارسه العلمیة الدکتور صبحی  .البالغه نهجق(. 3101رضی، شریف ابوالحسن )

 االسالمیة.
مطالعات (. بررسی مفهوم مقاومت با رویکرد اجتماعی در آیات قرآن. 3100تیر، اصغر؛ امین ناجی، محمدهادی ) زاهدی

 .011-003(: ص10)38، تفسیری
  تحقیقاتی امام موسی صدر. -به اهتمام و ترجمه علی حجتی کرمانی. تهران: مؤسسه فرهنگی نای و نی.(. 3101صدر، سید موسی )

 ترجمه مهدی فرخیان. تهران: مؤسسه نشر شهر. عدالت در اسالم.(. 3101صدر، سید موسی )
الل للطباعة . إعداد و تحقیق یعقوب حسن ضاهر. بیروت: دار بمسیرة اإلمام السید موسی الصدر(. 0831صدر، سید موسی )

 .33، 38، 0، 1، 1، 3والنشر، ج 

 .008-301: ص00شماره ،علوم سیاسی .فکر سیاسی امام موسی صدر .(3101زایی، شریف ) لک
 . قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.درآمدی بر اندیشه سیاسی امام موسی صدر(. 3100) زایی، شریف لک

. در: عارف مسعودی و مختار نوری، مقاومت از مشروطیت تا پهلوی اولتأملی در تحول مفهوم (. 3183مسعودی، عارف )
 گفتارهایی درباره مشروطه ایرانی. تهران: شرکت هزاره سوم اندیشه. 

 . 11 المنهاج،(. التأسیس لخیار المواطنة واألمة فی الخطاب اللبنانی الشیعی. 0838موسوی، سید صادق )
، مطالعات ادبی متون اسالمیهای ادبیات مقاومت در قرآن.  مایه (. بن3103الله؛ کیانی، حسین ) میرقادری، سید فضل

 .10-01: ص3شماره

 .10-01: ص0، معرفت ادیانالهیات.  دانش کارکرد و ساختار (. بررسی3108همتی، همایون )
 جهان. . ترجمه و تدوین همایون همتی. تهران: نقشهیات معاصرای بر ال الهیات سیاسی؛ در مقدمه(. 3110یون، تئودور رون )

Muller, J.-W. (2014). On Conceptual History. In: Rethinking Modern European Intellectual History, 

by Darrin M. McMahon & Samuel Moyn. Oxford University Press. 
 




