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Abstract  
Understanding the threats facing Islamic civilization is essential to protect and preserve the 
achievements of this civilization and to determine the factors of its survival, and various 
scholars such as martyr Seyyed Mohammad Baqer Sadr has engaged to address this 
significant issue. The present paper uses the analytical-descriptive method to examine the 
political threats of Islamic civilization from the viewpoint of Martyr Sadr. The results 
showed that, according to Seyyed Mohammad Baqer Sadr, the relationship between culture, 
religion and knowledge affects the dynamics of civilization; also, unconditional freedom, 
injustice, the collapse of the relationship between the Imam and the Ummah, undermining 
social ties, deviation from Islamic principles, undermining the Islamic government, and 
disregarding the collective interests are the threats of Islamic civilization. 
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 چكيده
شناخت تهديدات پيش روي تمدن اسالمي، براي پاسداشت و حفظ دستاوردهاي اين تمدن و تمهيد عوامل بقاي آن، امري ضروري است 

-گيري از روش تحليلي  ي حاضر با بهره  اند. مقاله  يد سيد محمدباقر صدر نسبت به آن اهتمام ورزيدهكه متفكران مختلف همچون شه
توصيفي، تهديدات سياسي تمدن اسالمي را از ديدگاه شهيد صدر مورد بررسي قرار داده است. نتايج نشان داد، كه از ديدگاه سيد 

عدالتي،   قيدوبند، بي  چنين مواردي نظير آزادي بي  يايي تمدني تأثيرگذار هستند؛ هممحمدباقر صدر ارتباط ميان فرهنگ، دين و دانش بر پو
توجهي به مصالح   ي امام و امت، تضعيف پيوندهاي اجتماعي، انحراف از اصول اسالمي، تضعيف حكومت اسالمي و بي  فروپاشي رابطه

 شوند.  جمعي از تهديدات تمدن اسالمي محسوب مي
 

 تمدن اسالمي، سيد محمدباقر صدر، تهديدات سياسي، عدالت، پيوند اجتماعي، آزادي.: هاي كليدي  واژه

  

mailto:mjharaty@yahoo.com
mailto:ghorbi68@yahoo.com


 217 بندي تهديدات سياسي تمدن اسالمي: مورد مطالعاتي شهيد سيد محمدباقر صدر  صورت

 طرح مسأله
توان از انديشمندان معاصر مسلماني دانست كه با نوآوري در   شهيد سيد محمدباقر صدر را مي

لش كشاند. چا  ها را به  هاي غرب به رقابت پرداخت و افكار الحادى آن  ي خود، با انديشه  انديشه
ي   ي اسالمى و قدرت آن در رفع مشكالت جامعه و اداره  حال، توانست پويايى انديشه  درعين

). از جمله مسائل 8الف: 1393زندگى نوين را بر مباني عدالت و رفاه جامعه اثبات نمايد (صدر، 
انستند تو  ي سياست بود كه مي  مورد توجه ايشان، شناسايي تهديدات دروني و بيروني عرصه

هاي خويش به   هاي بشري را با افول و ضعف مواجه سازند. شهيد صدر در كتب و سخنراني  تمدن
هاي بشري   شناسي ابعاد مختلف تمدن اسالمي پرداخته و تهديدات سياسي پيش روي تمدن  آسيب

اين سوال كند به   ي حاضر با بررسي آثار شهيد صدر تالش مي  را مورد بررسي قرار داده است. مقاله
اگرچه در  "اند؟  تهديدات سياسي تمدن اسالمي از منظر سيد محمدباقر صدر كدم"پاسخ دهد كه: 

ي   هاي زيادي به رشته  نامه  ي شهيد صدر مقاالت، كتب و پايان  خصوص زواياي مختلف انديشه
جزء   ست؛ بههاي چنداني صورت نگرفته ا  شناسي پژوهش  ي تمدن  اند، اما در حوزه  نگارش درآمده

: 1392(عنابستاني و عاشوري، "فرهنگ و تمدن از نگاه شهيد صدر"ي مختصر با عناوين   دو مقاله
)، اثر جامع و مستقل ديگري 1393(جمشيدي، "هاي شهيد صدر  تمدن در انديشه") و 388-375

 بي است.نشده است. بداعت و نوآوري اين مقاله در اين راستا قابل ارزيا  در اين خصوص انجام 

 . رويكرد مفهومي: تمدن و تمدن اسالمي1
گردد (ضميري،  اش به مدينه و شهرنشيني برمي ، مصدر از باب تفعل است كه ريشه"تمدن"
توان تخلق به اخالق اهل شهر و انتقال از خشونت و جهل   ). از منظر لغوي، تمدن را مي74: 1388

)؛ 10: 1391بيت، ادب و... دانست (رشيدي، به حالت ظرافت، انس و معرفت، اقامت در شهر، تر
پردازان، تمدن را مترادف اجتماع شهري و رهاشدگي از زندگي بدوي   دليل، برخي از نظريه  همين  به

ها در بستر   توان كرد كه تمدن  ). با توجه به اين رويكرد اذعان مي357: 1388اند (پهلوان،   دانسته
 ).3: 1377گيرند (لينتون،   فرهنگ شكل مي

ي حياتي يك جامعه دانسته شده است كه بيش از همه،   در يك نگرش، تمدن ناظر بر پيكره
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)..به اعتقاد 15: 1387اي از دستاوردهاي فكري و تجربي يا مادي و معنوي است (غفراني،   آميزه
دانست؛  بودگي اجتماع انساني در راستاي تأمين عدالت و امنيت  توان باهم  نگارندگان، تمدن را مي

ي افراد انساني در تمامي سطوح را   جانبه  اي كه فرصت شكوفايي استعدادها و رشد همه  گونه  به
 صورت توأمان همراه داشته باشد.  فراهم آورد و بسترهاي ترقي ظاهري و باطني اجتماع و فرد را به

است كه ابعاد هاي سياسي و فرهنگي و اقتصادي جامعه   ي جنبه  گر همه  تمدن اسالمي بيان
هاي آن بر محور اسالم   ي مؤلفه  حال، همه  دهد و در عين  وجودي فرد و جامعه را پوشش مي

هاي تمدن الهي در چارچوب   ي ويژگي  ترتيب، تمدن اسالمي از همه  شود. بدين  تعريف مي
الق، علم، هاي آن: دين، اخ  هاي قرآني و متكي بر سنت پيامبر(ص) برخوردار است و مؤلفه  آموزه

براي حصول تمدن  "ابن نبي"باشد. به اعتقاد   عدالت، قوانين، مقررات، اصول ديني و غيره مي
). در 90: 1395اي از شروط اخالقي و مادي حاصل گردد (اكبري و رضايي،   اسالمي، بايد مجموعه

 تعريف تمدن اسالمي آمده است:
اسالم باشد و اين نوع از تمدن،  هاي آن بر محور  ي مؤلفه  تمدني ديني است كه همه«

هاي مادي و معنوي،   ها و اندوخته  اي از ساخته  بر اساس نگرش توحيدي و مجموعه
 ).137: 1395(زماني محجوب، » دهد  سوي سعادت و كمال سوق مي  انسان را به

دف هاي مادي و معنوي بوده و ه  بر پيشرفت  نگارندگان، اعتقاد دارد كه تمدن اسالمي مبتني
يابي به حيات طيبه و سعادت اخروي است. با توجه به اين رسالت، تمدن اسالمي   غايي آن دست

بر معنويت و عقالنيت است و روح ايمان و توحيدباوري در تمامي ابعاد تمدني (ظاهري و   مبتني
 باطني) نهفته است.

 هاي صدر  . تمدن در پرتو انديشه2

 . تعريف تمدن و ابعاد آن2,1
كند.   صورت دايم ياد مي  دهد كه ايشان از سه تمدن به  هاي شهيد صدر نشان مي  ديدگاهبررسي 

كند؛ در سوي   ياد مي "تمدن اسالمي"سو، تمدن مطلوب قرار دارد كه وي از آن با عنوان   در يك
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). شهيد صدر ضمن نقد 127: 1، ج1430نمايد (صدر،   هاي غربي و شرقي ياد مي  ديگر، از تمدن
هاي نظري تمدن مادي پرداخته   هاي مادي تمدن غربي، به تشريح تمدن اسالمي بر روي ويرانه  پايه

نوعي «توان   ي تمدن نوين اسالمي را مي  ). بر اين اساس، نظريه12: 1ق، ج1417است (صدر، 
) دانست. در راستاي چنين 14: 1393(نجفي، » ي پايان تاريخ  پرسش از غرب و ابطال نظريه

نمايد   ها و غايت تمدن غربي پرسش مي  اي، محمدباقر صدر پيرامون مباني، دستاوردها، مؤلفه  مقوله
 دهد:  و تمدن غربي را مورد انتقاد شديد قرار مي

دهد،   آوردن علم و حقيقت را براي ديگر كشورها مي  استعمار وقتي شعار ارمغان«
كند  ديگران تحميل مى درواقع دارد ديدگاه خودش نسبت به حقيقت را منتقل و به

 . )250الف: 1394(صدر، » بار است بشرى خطايى بزرگ و فاجعه  و اين براى تمدن

هاي   هاي مفهومي را براي تمدن در نظر گرفته است. برخي قرابت  شهيد صدر، برخي شاخص
 ي ايشان عبارتند از:  مفهومي تمدن در انديشه

 )،222ب: 1393و صدر،  37تا:   (صدر، بي»  دهي اجتماعى  سازمان«ـ 
 )،21: 1پ، ج1393(صدر، »  نظم اجتماعى«ـ 
(صدر، » هاي روحي و فكري  بر پايه  مبتني  تحول اسالمى در روابط اجتماعى و زندگي فكرى«ـ 
 )،396: 1پ، ج1393

 )،198الف: 1394(صدر، » الگوي زيست«ـ 

 ،»182: 1381(صدر، » هاى صنايع و علوم نوآورى«ـ 
 )،8تا:   (صدر، بي» تى بر بنياد ايمان به خداساخت عقيد«ـ 

ساختن رسوبات   كن  بر معنويات و ريشه  شئون زندگي و نظام و قوانين اجتماعي مبتني«ـ 
 )،8تا:   (صدر، بي» جاهلي

 ، )252الف: 1394(صدر، » عنوان روح تمدن اسالمي  هاى عدالت اسالم به جلوه«ـ 
 ).45ب: 1434(صدر، » هاي صنعتي و قلمرو توليد  عرصهخير، پيشرفت و ترقي انسانيت در «ـ 

توان الگو و روش زيست بشر در اجتماع، همراه   ي صدر را مي  بر اين اساس، تمدن در انديشه
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هاي نهادي، علمي، اقتصادي، فرهنگي و   هاي ظاهري و باطني در عرصه  با پيشرفت در حوزه
ويت است. صدر معتقد است تمدن نبوي تمام ابعاد ي آن، دين و معن  مايه  اعتقادي دانست كه بن

رهاند (صدر،   زندگي را در نظر دارد و انسان را از سرگرداني بين زندگي مادي و معنوي مي
ها بر اساس: حقيقت، عدالت و   ها و تمدن  )؛ پس تمدن اسالمي نسبت به ساير ملت76الف: 1358

 ).22لف: ا1432نمايد (صدر،   حمايت از مظلومين رفتار مي

ها و مبادي فرا نظري تمدن غربي   از ديدگاه شهيد صدر، بنيادهاي تمدن اسالمي، متمايز از پايه
 "توحيد"كننده در ساخت تمدن اسالمي و احياي آن،   )؛ چراكه محور تعيين37تا:   است (صدر، بي

عنصر عقل و آزادي متمايز ترين موجودي كه با دو   عنوان كامل  باشد. در اين ديدگاه، انسان نيز به  مي
تواند   هدف و رهاشده يا تحت قوانين جبري طبيعت نيست؛ لذا مي  شده است، موجودي وانهاده، بي

 ).258-259: 2، ج1393پيش حركت كند و تمدن بسازد (جمشيدي،   در مسير كمال به 

است.  "فكري"و  "عاطفي"بر دو وحدت   از نظر شهيد صدر، وحدت در تمدن اسالمي مبتني
مالك وحدت عاطفي، اشتراك در جغرافيا و زبان و تاريخ است؛ اما وحدت فكري، در ايمان به 
يك فكر و عقيده ريشه دارد. در تشكيل تمدن مطلوب، هم عواطف دخالت دارند و هم عقل؛ اما 

تري است. از نظر ايشان، وحدت فكري عبارت است از: ايمانِ جمعي از   فكر و عقل مالك مهم
اند؛ و اين وحدت چون   اي واحد كه وحدت سياسي خود را بر آن مبتني ساخته  به انديشه مردم،

امري طبيعي است، لذا شايسته است كه آن را مبناي كيان سياسي تمدن قرار داد. با اين بيان، 
هاي نهادي و ساختاري تمدن را تشكيل   شود تا پايه  وحدت و همبستگي فكري افراد موجب مي

 ).451: 1394ي، دهند (نصر

 . نسبت دين، فرهنگ، علم و تمدن از ديدگاه صدر2,2
ديگر تمايز دارند (صدر،   تأكيد دارد كه تمدن و فرهنگ با يك "ومضات"شهيد صدر در كتاب 

 نويسد:  ). وي در توضيح اين مطلب مي294ت: 1434
هاي   فرهنگ غير از تمدن است؛ فرهنگ نگرش امت به زندگي، و تمدن روش«

 ).327الف: 1394(صدر، » كند  ستن است كه با تحول علوم و اكتشافات تغيير ميزي
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هاي ديني،   ي صدر بايد متذكر شد كه آموزه  در انديشه "نسبت دين و تمدن"در توضيح 
اي تأثيرگذار بر تمدن است (صدر،   محصول تمدن نيستند، بلكه دين امري فطري است و مقوله

دين، فطرت الهى است كه مردم را بدان سرشته و «اعتقاد است كه ). ايشان بر اين 90ق: 1409
نيست كه در طول   توان دگرگون ساخت. بر اين اساس، دين مربوط به تمدن گاه خلقت را نمى هيچ

: 1381(صدر، » تاريخ، اكتسابي باشد؛ زيرا در اين صورت ديگر دين، فطرت الهى نخواهد بود
مثابه يك سنت الهي در   تبديل است و به   دين امري غيرقابل ). از اين رو در تمدن اسالمي،125

دين، فطرتى است كه خداوند سرشت مردم را بر «تمدن اسالم همواره ثابت و اليتغير خواهد بود. 
صورت،   تبديل باشد، در اين  تبديل است. اگر دين قابل    آن نهاده است؛ و خلقت خدايى، غيرقابل

اش در طول تاريخ  هاي مدنى و اجتماعى  ود كه انسان از ميان پيشرفتش دين يكى از چيزهايي مى
 ).125-126(همان: » دست آورده است  به

شهيد صدر معتقد است كه فرهنگ اسالمي با علم و  "تمدن و علم"ي   در خصوص رابطه
). علم و دانش در تمدن 328الف: 1394دستاوردهاي علمي در بستر تمدن مخالفتي ندارد (صدر، 
گاه مفيد خواهند بود كه در   ي علوم آن  اسالمي وسيله است و نه غايت. ايشان معتقد است همه

). با اين اوصاف، 20: 1390مسير شناخت اسالم، خدمت به اسالم و مسلمين باشد (حسامي، 
دهد كه اگر علم و دانش، فرهنگ و دستاوردهاي فرهنگي در تعامل   مجموعه بيانات صدر نشان مي

ي تهديدات   هاي اسالمي قرار داشته باشند، تمدن اسالمي تقويت شده و گستره  و آموزه با دين
، از "فرهنگ بشري"و  "دانش"، "دين اسالم"رو، مثلث:   شود. از اين  سياسي از آن زدوده مي

شود. در ادامه به برخي از   ها، منجر به تهديدزايي مي  مقومات تمدني هستند كه عدم حراست از آن
 ديدات سياسي اشاره خواهيم كرد.ته

 . تهديدات سياسي تمدن اسالمي در منظومه فكري صدر3
اي كه منجر به   تهديد عبارت است از: شرايط، فعاليت، مقاصد و مقدورات بالفعل و بالقوه

). 87: 1389شود (كريمي و ديگران،   يابي به اهداف، منافع و مقاصد مي  تحديد يا ناكامي در دست
اي كه سه عامل حياتي: ايده، سازمان و منافع از   گونه  ياسي متوجه ثبات سازماني است؛ بهتهديد س

 ).163-164: 1385تعرضات بيروني و دروني در امان نباشند (افتخاري، 
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 هاي تمدني  . تضعيف پيوندهاي اجتماعي و همكاري3,1

يابى به   ر براى دستگر ديگ ، فرض و اعتبارى است كه جامعه يا هر تشريع پيوند اجتماعى
ي   بر چهار رابطه  ). اين پيوند در تمدن اسالمي مبتني49: 2ت، ج1393نهد (صدر،   هدفى معين برمي

ي انسان،   شود. تمدن غربي به سه رابطه  مابين: انسان، طبيعت، خدا، وزندگي اجتماعي وضع مي  في
 ). صدر تأكيد دارد:136: 1381غافل شده است (صدر،  "اهللا"طبيعت و جامعه توجه دارد و از 

چهار طرفه است؛ به تعبير قرآن،   پيوند دين براى زندگى، عبارت از پيوند اجتماعى«
ي خود يكى   نوبه  امانت است؛ خالفت و استخالف است. اين پيوند اجتماعى نيز به

 ).140-141(همان: » معناى قرآنى آن است  هاى تاريخ به از سنت

توجهي و غفلت اگر در تمدن اسالمي واقع شود، تهديدي   مين بينظر شهيد صدر، ه  به
تواند كيان تمدن و نظام اسالمي را نابود سازد. وي   شود كه مي  شناختي و بنيادي محسوب مي  هستي

هاي   عنوان پيوند اجتماعي در عرصه  ديگر به  ها با يك  ي انسان  بر رابطه "المدرسة القرآنية"در كتاب 
كند   ) و در همين راستا اشاره مي159پ: 1434هاي تمدني تأكيد دارد (صدر،   همكارياجتماعي و 

كه يكي از مشكالت بشري در بحث تمدن، تضاد اجتماعي بين انسان و هم نوع او است كه در 
كند؛ و   نمايد، ولي در جوهر خود، تغييري نمي  هاي گوناگون بروز مي  ي انساني به شكل  جامعه

ماند كه همان تضاد بين ضعيف و توانمند است (صدر،   روح و حقيقت كلي باقي مي چنان يك  هم
هاي تزلزل در پيوندهاي اجتماعي ضمن   ). وي بر اين باور است كه براي زدودن آسيب180: 1395

ي اجتماع، بايد تضادهاي دروني انسان را نيز از بين برد   سازي تضادهاي اجتماعي در صحنه  پاك
اي كه اجتماع   هراندازه  ي تمدني از بين برود (همان). به  تضادهاي اجتماعي در حوزه ي  تا ريشه

كه ناشي از  -سازي، از پيوندهاي اجتماعي دورتر شود و تضاد ميان افراد   انساني در مسير تمدن
تري مواجه   بيشتر شود، ماهيت تمدن با تهديد بيش -خواهي باطني انسان در جامعه است   فزون

رفت از گسستگي در پيوندهاي   كند كه راه برون  دليل شهيد صدر تأكيد مي  همين  شود. به  مي
نظامى كه توازن را در ميان افراد امت برقرار «اجتماعي، ايجاد توازن در ساختارهاي تمدني است و 

 ).331الف: 1394(صدر، » گيرد را مى  سازد، جلوي ضربه به امت و پيوند اجتماعى مى
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دهد كه   ي عناصر پيوند اجتماعي در تمدن اسالمي نشان مي  ين، بررسي ارتباط چهارگانهبنابرا
نوعي همكاري تمدني در حيات مسلمانان وجود دارد كه تزلزل در هر يك از عناصر چهارگانه 

كند و پويايي تمدن و عدم   نسبت به ساير پيوندها، تهديدي جدي براي تمدن اسالمي ايجاد مي
ي تمدني   الذكر در عرصه  ي فوق  سير اصلي آن، در گرو همكاري عناصر چهارگانهانحراف از م

است. اركان نظام استخالف در تمدن اسالمي مورد نظر شهيد صدر، عبارت است از: اهللا، انسان، 
آورد و   جامعه و طبيعت؛ و پيوند ميان اين چهار بعد، همكاري تمدني مطلوب را به وجود مي

شدن ارتباط ميان هر بعد از   چنين قطع  شود. هم  و امنيت تمدن اسالمي مي گر سالمت  تضمين
 شود.  پيوندهاي نظام استخالف، تهديد سياسي محسوب مي

 
 نمودار پيوندهاي اجتماعي در تمدن اسالمي و غربي

 هاي اسالمي  . الحاد و انحراف از آموزه3,2
تنها موجب استثمار و   ط شده و نهي شئون زندگي انسان امروزي مسل  تمدن غربي بر همه

دور از عالم قدسي و بريده از   كشي از انسان و طبيعت گرديده است، بلكه زندگي آدميان را به  بهره
رو، انحطاط اخالقي و فقدان   ). از همين8: 1394اصول زندگي معنوي، جهت داده است (متولي، 

الخصوص تمدن غربي، است   هاي مادي، علي  هاي دروني تمدن  ترين بحران  معنويت و معنا از مهم

 پيوندهاي اجتماعي

 تمدن غربي

 انسان

 جامعه

 طبيعت

 تمدن اسالمي

 اهللا

 انسان

 جامعه

 طبيعت
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اسالمى... اسالم عامل اصلى و   تمدن«). اين در حالي است كه در 292: 1395(خداياري و ديگران، 
ي شرايط اين تمدن و فرهنگ بوده و روح حاكم بر آن، روح   وجود آورنده  محرك اساسى و به

هاي اسالمي در   دهد كه آموزه  مي). اين موضوع نشان 130: 1390(مطهري، » اسالمى است
حال، عامل استحكام عناصر تمدني است؛ لذا   بخش تمدن اسالمي و در عين  ي صدر، هويت  انديشه

هاي الهي را با مشكل   دهي سياسي و ثبات اجتماعي ناشي از اعتقادات و آموزه  تخريب آن، سازمان
 سازد.  مواجه مي

ترين دستاوردهاي تمدن بشري است (مسترسن،   هتصديق وجود خداوند يكي از درخورتوج
ماندگي مسلمانان را بايد انحراف آنان از اصول و   ترين عامل پس  ). بنابراين، بزرگ9: 1389
شدن روح اصيل باورهاي اسالمي؛ درك نادرست از   هاي اساسي اسالم دانست. نسخ  آموزه

ورزي؛   فكري اجتهاد، نوآوري و انديشه گري با دستگاه  مقتضيات روز و نيازهاي زمانه؛ مقابله
ي اسالمي   هاي پيشرفته  دادن ديدگاه  نشيني و تصوف منفي؛ دگرگونه جلوه  ي گوشه  گسترش روحيه

نگر و ظاهرپرستانه، از   هاي سطحي  براي توجيه اعمال و افكار غير اسالمي؛ و چيرگي گرايش
 ).1381قاجاني، رود (آ  شمار مي  ماندگي مسلمانان به  عوامل پس

ي   سابقه  اسالمى  هاى مادى در جهان اسالم و در فرهنگ و تمدن بايد توجه داشت كه انديشه
ي انكار خدا و معاد در عصر جاهليت در ميان مردم   آيد كه انديشه طوالنى دارد. از آيات قرآن برمى

و تهديدات تمدن )؛ الجرم، الحاد يكي از موانع 444: 1، ج1377وجود داشته است (مطهري، 
شود و بر اساس بينش اسالمي، ديدگاه تالزم توسعه و الحاد در مسير   اسالمي محسوب مي

). اين در حالي است كه صدر، 390-391: 1391سازي، امري باطل و مردود است (رضايي،   تمدن
(صدر،  داند  ترين تهديد و آسيب در طول تاريخ تمدن بشري مي  پرستي را مهم  مشكل الحاد و بت

ي انساني از حركت، پويايي، خالقيت و ابتكار   ) زيرا سبب بازداشتن تمدن و جامعه14: 1388
ي انساني با پروردگار در تنگناهاي   ها، مانع ارتباط جامعه  شود و ضمن سرگردان نمودن انسان  مي

 ).753: 16الف، ج1434و همو،  82الف: 1358شود (صدر،   مسير زندگي و فراز و فرود تمدني مي
همراه دعوت به اسالم و دين، از   معروف و نهي از منكر به  بر اساس انديشه صدر، امربه
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: 2ق، ج1424ترين وظايف و واجبات اسالمي در مجتمع انساني (تمدن بشري) است (نعماني،   مهم
 "تصادنااق"تواند مانع بروز انحراف ديني و الحاد در سازمان تمدن شود. وي در كتاب   ) كه مي20

 كند:  تأكيد مي
دارى از معنويت و روش خاص  شدن جوامع سرمايه  بدون شك در اثر خالي«

هايي مواجه بوده است. و اگر با ابزار معنويت   ها، انسانيت با فاجعه  زندگي آن
 ).317: 1پ، ج1393(صدر، » رساند  راهه مي  محدود نگردد، انسان را به بي

هاي بشري است كه جهان   اين بحران اخالقي و معنوي در تمدني   نظر ايشان، درنتيجه  به
: 1385و همو،  64ق: 1410شود (صدر،   ي ظهور تمدن ناب اسالمي و حكومت مهدوي مي  آماده

71-69.( 
هاي پيامبر   با توجه به همين مشكالت بود كه شهيد صدر اعتقاد دارد يكي از مهترين رسالت

هاي پوچ در   ي نويني با معيارهاي اخالقي و انساني و عاري از پيرايه  گرامي اسالم نيز ايجاد جامعه
راستا به كشورهاي اسالمي توصيه   ). وي در همين5ق: 1406دوران جاهليت است (فياض، 

). پس بايد زيربناي 372الف: 1394(صدر، » مانع از افتادن مسلمانان به الحاد شوند«نمايند تا   مي
پذيرفت؛ اگر انسان در برابر خالق يكتا خضوع و خشوع كند،  را -د يعني توحي -تفكر اسالمي 

عنوان يك تهديد مهم براي تمدن نوين   گردد و الحاد به  هاي مدرن تسليم نمي  ديگر در برابر بت
 بندد.  اسالمي، از جامعه رخت برمي

 ي امام و امت  شدن رابطه  . متالشي3,3
افزايي امام و   سازي، امري بايسته است و هم  تمدن سطح سرپرستي و مديريت جامعه در فرايند

رابطه بيان   ). شهيد صدر در اين138-157: 1394امت يكي از لوازم مديريت تمدني هست (متولي، 
 گيرايي دارد:
تواند   ي عوامل محسوس است، نمي  هر تحول فراگير در جامعه، زماني كه زائيده«

دماتي و جدا از جرياني باشد كه پيش از آن ارتباط با مراحل مق  بدون مقدمه و بي
يابد؛ تا   كند؛ از نظر فكري و معنوي گسترش مي  تدريج رشد مي  آيد؛ به  وجود مي  به
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وجود آيد و مسئوليت پيشوايي را   اي به  جايي كه در درون آن، رهبري شايسته
(صدر، » ندطرف ترقي هدايت ك  تناسب مقتضيات جامعه، آن را به  برعهده گيرد و به

1362 :81.( 
ترتيب، اگر ميان امام و پيشواي جامعه با امت در تمدن اسالمي پراكندگي و فقدان   اين  به

هاي خارجي   شدن تمدن، امري حتمي است و در برابر هجمه  بستگي وجود داشته باشد، متالشي  هم
اذعان  "تاريخ در قرآن هاي  سنت"گيرد. صدر در كتاب   هاي رقيب، مورد تهديد قرار مي  و تمدن

 دارد:  مي
ي نظامى از خارج   شدن در برابر يك حمله  نخستين رفتار تاريخى اجرايى، متالشى«

بستگى خارجى يك ملت  شده، ديگر هم  است؛ زيرا اين ملت از درون پوسيده
م اند؛ هركدا اى هستند كه دورِ هم جمع شده پيوسته را ندارد. تنها افراد پراكنده  هم  به

به فكر خوراك، لباس و مسكن شخصى خود هستند و مانند يك ملت براى جامعه 
ي نظامى از خارج متالشى   انديشند. در اين صورت، ملت در مقابله با حمله نمى
اي است كه امروز دقيقاً براى امت اسالمى ما   شود. اين موضوع، درست مسأله مى

را از دست دادند و از تحت واليت و  آل برتر خود  آمده. وقتى مسلمانان ايده  پيش
هاى  نفوذ عنايت خدا، خود را رها ساختند، طعمه و شكار خوبى در چنگال مغول

اسالمى سقوط كرد و دنياى اسالم كه از خارج   كافر قرار گرفتند. در آن روز، تمدن
 ).168: 1381(صدر، » شده بود، از درون هم دگرگون گرديد  مورد حمله واقع

سازي، توجه به وظايف و   افزايي ميان امام و امت در فرايند تمدن  سترهاي هميكي از ب
توجهي به وظايف هركدام، منجر به   هاست تا جايي كه عدول و بي  ها، توسط هركدام از آن  رسالت

حاكم بر مبناي اميال شخصى در «شود. اگر   اعتمادي و تهديدي مهم عليه تمدن اسالمي مي  بي
حكومت كند و حكومتش بر اساس مبناى فكرى مشخصي كه داراى نگرش خاصي قلمرو قدرتش 

ديگر و هستى و زندگي و خالق جهان باشد، بنا نشده باشد، اين   ها با يك نسبت به روابط انسان
 ).454: 1394(صدر، » تر است  وضعيت خطرش براى اسالم و عقيده بيش
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اسالمي در تمدن اسالمي، خروج رهبران  افزايي امام و امت  هاي نابودي هم  يكي از مالك
تعبير شهيد صدر:   جامعه از مسير عدل و تجاوز به حقوق ديگران با روحيه ستمگري است. به

شوند. در اين  ترين مراحل اين است كه ستمگران و عناصر كثيف بر امت مسلط مى  خطرناك«
و كَذلك جعلْنا "در اين مورد گويد:  كنند. قرآن گونه رعايت عهد و پيمانى را نمى شرايط، اينان هيچ

هِمكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسمما ي يها وكُرُوا فمييها لرِمجةٍ أَكابِرَ مي كُلِّ قَرْيگونه در هر   )؛ بدين23(انعام:  " ف
ها جز به خودشان به   سرزمينى، بزرگ مجرمانى قرارداديم تا مكر و سوء سياست كنند و مكر آن

 ).182: 1381(صدر، » شوند گردد. در اين وضع گروهى از تبار مجرمان مسلط مى ديگران بازنمى
اي باشد كه ملت، خواستار دگرگوني شرايط   گونه  ي امام و امت در تمدن اسالمي بايد به  رابطه

رت خوبي انجام شود و نظا  ها در ساخت تمدن نوين اسالمي به  نامساعد باشد و بسيج عمومي توده
ي   ماندگي مسلمانان شود. شهيد صدر در رساله  اي باشد كه مانع از عقب  گونه  مرجعيت به

 نويسد:  بر اين امر تأكيد كرده و مي "هاي قدرت در حكومت اسالمى  سرچشمه"
ي توده، شرط بنيادى   ي عمومي در مسير پس جنبش همه  ها و اراده  بسيج توده«

اي   منظور ساختن تمدنى نو يا مبارزه  لياتى كه بهاست براى پيروزى در هرگونه عم
يافتن   اي از پرورش  گيرد؛ زيرا جنبش آن، نشانه  ماندگي انجام مي  گسترده عليه عقب

ي آن و آزادشدن استعدادهاى درونى آن است. و هر جا توده   آن، و پرورش اراده
» ا دگرگون نمايدتواند چيزى از واقعيت ر  پرورش نيابد، هيچ شيوه و روشى نمي

 ).24-25تا:   (صدر، بي
تواند نقشي شگرف در پيشرفت تمدني   هاي موجود، رهبر جامعه است كه مي  يكي از اهرم

تواند تمدن را از تهديدات دروني و بيروني   دليل، پيوند وثيق پيشوا و امت مي  همين  داشته باشد. به
ازد. شهيد صدر معتقد است حكمراني بر هاي موجود را برطرف س  ماندگي  ايمن سازد و عقب

ي مقابل، اگر   گردد و در نقطه  اساس وحي خداوند متعال، مانع فروپاشي جامعه و امت مي
حكمراني بر اساس وحي خداوند متعال تعطيل شود، پيشوايي و رهبري، به راه ناصواب خواهد 

ح در كنار امت اسالمي رو، وجود پيشوا و امامي صال  رفت و جامعه ذوب خواهد شد. ازاين
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