نظريۀ دولت در اندیشۀ س يایس عالمه صدر
محمدحسني

مجش يدی1

(اترخی درایفت -43 /02/00 :اترخی تصويب)49/3/22 :

چکیده
اندیشمند شهيد س يد محمد ابقر صدر بر مبنای ابور به توحید ،عدل و کرامت انسان ،سه
اصل حامكيت مطلقۀ خداوند بر هجان ،آزادی انسان و در نتیجه رضورت تدبري رسنوشت
مجعی انسان به دست خودش را اس تنتاج میرند .اما نتیجۀ پذيرش اين سه اصل ،ابور به
خالفت و جانشيین انسان در زمني از سوی خدا ست ،ره بعد س يایس آن از طريق
تشکیل «دولت» در جامعۀ برشی به عنوان رضوریت اناكرانپذير صورت میگريد .بر اين
مبنا پرسش اصیل اين مقاهل اين است ره در اندیشۀ س يایس شهيد صدر ،دولت چيست
و چه جايگاهی دارد؟ بر مبنای منطق شلكگريی اندیشۀ شهيد صدر و برریس آاثر وی
در میایبمي ره دولت در اندیشۀ شهيد صدر يک رضورت انساین و اترخيی است ،ره
شلك اكمل آن در قالب دولت اسالمی جتیل ایفته است .ذلا دولت اسالمی مه برای حتقق
اسالم دارای رضورت رشعی است و مه برای رساندن انسانها به رامل و سعادت و رفاه،
دارای رضورت مدین و متدین است ،ره مبتین بر اصل تکوين و فطرت انساین میابشد.
لکيدواژهها :خالفت انسان ،نظريۀ دولت ،دولت اسالمی.

 .1اس تادایر گروه روابط بنيامللل دانشگاه تربيت مدرس ()jamshidi@modares.ac.ir
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مقدمه
يکی از اسایسترين مفاهمي و مسائل مرتبط اب امور معومی ای س ياست ،مسالۀ
«دولت» و «نظام س يایس» است ره بس ياری از مسائل س يایس ديگر اب آن
ارتباط نزديک و تنگاتنگ دارد .زيرا دولت حتققخبش مسأةل جانشيین انسان به
نيابت از خدا در زمني است .از سوی ديگر میتوان گفت اجیاد دولت يک
رضورت حیایت و مهيشگی برای نوع انسان در زمني است ره گريزی از آن
نيست .هامن گونه ره امري مؤمنان عیل (ع) میفرمايد ...« :ان َّ ُه َالب ُ َّد ِللنَّ ِاس ِم ْن
ِ
اّلل ِفیهَا
َآ ِم ٍري بَ ه ٍر َآ ْو فَاجِ ٍر ي َ ْع َم ُل ِيف ا ْم َرِت ِه  -الْ ُم ْؤ ِم ُن َو ی َْس تَ ْم ِت ُع ِفیهَا ْال َاك ِف ُر َو ي ُ َب ِل ه ُغ َّ ُ
ِ
الس ُب ُل َو ي ُ ْؤخ َُذ ِب ِه ِللضَّ ِع ِيف
ْ َال َج َل َو ُ ْجی َم ُع ِب ِه الْ َف ْ ُء َو يُقَات َ ُل ِب ِه الْ َعدُ ُّو َو تَأْ َم ُن ِب ِه ُّ
ِم َن الْقَ ِو ِ هي َح َّیت ی َْس َ ِرت َحی بَ ٌّر َو ی ُْس َ َرت َاح ِم ْن فَاجِ ٍر« ».و یبگامن چارهای برای مردم
از حامك و امري نيک ای بد نيست ،ره در فرمانروایی و حکومت او ،انسان اب
اميان بکوشد و اكفر در آن هبرۀ خویش را بيابد و خداوند در آن رسآمد[ها] را
برساند و پرارندگی بدان به مجع تبديل شود و اب دمشنان جنگ شود و راهها
بدان امنيت ایبد و حقوق ضعيف بدان وس يهل از قوی گرفته شود ات نيکواكر
آسایش ایبد و از س متاكر فراغت خاطر ایبد» (جملیس 0902 ،ه:.
.)323/33
پس دولت و نظام س يایس يک رضورت براي نزدگاين مجع انسان و در
نتیجه اجتنابانپذير است و به تعبري ارسطو امري طبيع است« :اين ويژگ
(يعين بودن فرمانروا و فرمانربدار) در زندهگان رواندار ،نتیجهاي از (نظام)
رسارس طبيعت است ( »...ارسطو .)01: 0329 ،مهچنني ابيد دانست
دولت -به مفهوم جديد س يایس–حقوق  -مظهر نظم و سامان اجامتعی و
حتققخبش حقوق معومی انسانها در تدبري و س ياست رسنوشت خویش است
و حکومت ،دس تگاه اجرایی و حتققخبش حامكيت دولت در هر جامعهای
میابشد.
ِ
رضورت دولت مورد پذيرش اغلب اندیشمندان
هر چند اصل وجود و
است ،اما مه در انواع و گونههایش و مه در چگونگی و چيس یت و ساير
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مسائلاش بني آهنا اختالف نظر وجود دارد .مث ًال هر نظريهپردازی بر مبنای
مقدمات و مباین نظری خویش ای ابورها و اعتقاداتاش گونۀ خایص از آن را
مطلوب میشامرد .به عنوان مثال افالطون در رتاب مجهور خویش از دولیت
ره در راس آن فیلسوف  -به معنای مورد نظر وی (ر.ک :.افالطون،
بودن نريوی
 - )324-307 :0323قرار دارد انم میبرد و از ترکيب ای توامان ِ
س يایس اب حمكت خسن میگويد (هامن.)302-302 :
در بني اندیشمندان ش يعی امامی معارص نزي شهيد صدر اب دقت ،تأمل و
تکیه بر اصل فطرت انساین ،مسألۀ دولت را مورد توجه قرار داده و آن را
امری اجتنابانپذير برای انسان ،و بنیان و اسایس برای متدن دانس ته است.
در اين نگاه دولت ديین ،ای به تعبري شهيد صدر دولت اسالمی ،به مثابه يک
اسایس قانوین ،اجرایی و
رضورت متدین و انساین ديده میشود و دارای وجوه
ِ
داوری است (صدر؛  0922هگ  2110 /م.)73 :
اب توجه به امهيت دولت ،به ويژه از نگاه مکتب اسالم و نزي جايگاهی ره
شهيد صدر در میان اندیشمندان معارص ،از حلاظ پرداخنت به آن اب توجه به
مقتضيات جامعه و نياز مردم در دوران معارص ،دارد آگاهی از اندیشهها و
ايدههای او در اين خصوص میتواند در تعيني رسنوشت امروز جامعۀ ما موثر
واقع گردد .اما به نظر ما او اب طرح نظريۀ دو ِ
لت مورد نظر خویش ،نوعی نظام
مردمساالر را مورد نظر قرار داده است .از اين رو در اين نوش تار به اختصار
به نظريۀ دولت از ديدگاه اين اندیشمند بزرگ میپردازمي .بر اين مبنا پرسش
اصیل ما در اين نوش تار اين است ره در اندیشۀ س يایس شهيد صدر ،دولت
چگونه مورد توجه قرار گرفته است؟ فرضيۀ اسایس ما نزي در پاخس به چنني
پرسشی اين است ره دولت مورد نظ ِر شهيد صدر بر دو ابل آراء و خواست
معومی مردم و اتمني مصاحل آانن بر مبنای شؤون آهنا از يک سو ،و مکتب
اسالم و اتمني مصاحل آن از سوی ديگر ،بنا شده است .بنابراين ما در اين
مقاهل ،به برریس بعد س يایس خالفت معومی انسان – يعین برقراری دولت و
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نظام س يایس – از ديدگاه امام شهيد س يد محمد ابقر صدر اب رویش حتليیل
میپردازمي.
 .0مبنای نظری حبث
اسایس اندیشۀ س يایس امام شهيد س يد محمد ابقر صدر را
بنیان و مباین اوليه و
ِ
يکتاپرس یت و توحید 1تشکیل میدهد .بر مبنای ديدگاه او ،از «توحید» سه
اصل اسایس اس تنتاج میشود ره عبارتند از:
.0اصل حامكيت مطلقه و اصيل الهيی بر هجان و انسان (مجش يدی،
)173-175 :0377؛
.2اصل وجوب سنتهاي الهيی حامك بر هجان هس یت (هامن)014-019 ،؛
.3اصل آزادی و اختيار انسان (هامن)009-014 ،
خداوند بر اساس حامكيت مطلقۀ خویش و سنن طبيعی و فطری حامك بر
هجان هس یت ،انسان را به دليل دارا بودن عقل و اختيار ،خليفۀ خود در زمني
قرار داد (بقره ، 34 :حنل ،22 :انعام 022 :و )...و انسان مس ئوليت حتقق
خالفت معومی خود را در زمني بر عهده گرفت .اين عرضه و پذيرش ،هر دو
جنبۀ تکويین و فطری دارند .بنابراين انسان مس ئول پياده کردن مهۀ ابعاد
جانشيین خود از سوی خدا در زمني است .مهچنني میدانمي ره انسان در
حتقق خالفت خود در زمني ،اب مشالکت عديدهای روبرو است ره بریخ از
آهنا به ويژگیهای ذایت و دروین او مربوط میشود .بدينسان از نظر صدر،
خداوند در رنار خط جانشيین فطری و تکويین ،خط نظارت ای گواهی
(ترشيعی) را ترس مي فرمود؛ اما در هجت برقراری خالفت معومی ،رابطه بني
يعی گواهان ،يعین منايندگان
خط خالفت تکويین آدمیان اب خط نظارت ترش ِ

 .1توحید و يکتاپرس یت در اين ديدگاه مفهومی وس يع دارد و دربرگريندۀ توحید ذایت ،توحید در صفات (توحید
صفایت) ،توحید در فعل (توحید افعایل) و هممتر از مهه ،توحید در عبوديت و پرستش (توحید معیل) است.
توحید معیل نزي مفهومی فراگري و گسرتده دارد و متامی ابعاد فردی ،اجامتعی ،رویح و جسمی انسان را در بر
میگريد.
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خدا در زمني( 1صدر0344 ،ه ،.خ )27 :و رابطه بني عقل و رشع ،ابزوی
قدرمتندی برای انسان است؛ هامن گونه ره در مکتب اسالم ،در اساس
تعاریض بني عقل و رشع وجود ندارد ،تعاریض نزي بني خط خالفت انسان و
خط شهادت گواهان نيست.
اهی (رشع) مورد ابور شهيد
از دو نظريۀ خالفت انسان (عقل) و نظريۀ گو ِ
صدر اس تنباط میشود ره هر دو خط «خالفت انسان» و «گواهی منايندگان
رشع» از وسعت و گسرتدگی ابرزی ،به مزيان گسرتش و وسعت متامی ابعاد
زندگاین انسان ،برخوردار است .اما در اين میان ابرزترين جنبۀ اين دو خط،
به ويژه خطِ خالفت معومی ،جنبۀ س يایس و اقتداری آن است .اين امر بدان
معناست ره برجس تهترين وظيفۀ انسان به حلاظ تکويین و عقیل و وظيفۀ
پيامربان به عنوان منايندگان رشع ،برقراری دولت و نظام س يایس حصيح و
شایس ته در جامعۀ برشی است .در بعد خالفت معومی ،انسان به حمک تکوين
و فطرت ،مه تواانیی دارد و مه مس ئول است ره دولت و نظام س يایس
مطلوب و شایس تهای را در جامعۀ خود به وجود آورد؛ زيرا ات اين بعد از
خالفت انسان – يعین س ياست ،اقتدار ،دولت و نظام س يایس– صورت
عيین و حتققی به خود نگريد ،ديگر ابعاد خالفت معومی انسان حتقق منیایبد.
بنابراين ،اسایسترين جنبۀ هر دو خط خالفت معومی انسان و گواهی
گواهان ،برقراری نظام س يایس و دولت در جامعه است.
 .2مفاهمي اسایس
 .0 -2س ياست
«س ياست» در اندیشۀ س يایس صدر ،در مررز نظريههای «خالفت انسان» و
«گواهی پيامربان» قرار دارد و معدهترين خبش اين دو خطِ تکويین و ترشيعی
را تشکیل میدهد .شهيد صدر حمور اسایس نظريۀ تکويین خالفت انسان و
 .1منظور از گواهان در اندیشۀ شهيد صدر ،منايندگان خدا ای دين الهيی در زمني هستند ره عبارتند از پيامربان،
امامان و علامی برجس ته و دينش ناسان بزرگ .
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درخشانترين رنگ حرکت ترشيعی پيامربان و امامان را س ياست میداند .بر
اساس اندیشۀ صدر هممرتين وظيفۀ انسان در مسري و جراین حتقق خالفت
اجامتعی سامل و صاحل است.
الهيیاش ،اجیاد و برقراری دولت و نظام س يایس و
ِ
انقالبهای پيامربان نزي اب هدف اسایس اجیاد نظام س يایس و دولت صاحل ای
دولت کرميه (مقی )332 :0337 ،صورت گرفته و اين ،موضوع حبث س ياست
برين «الس ياسه العليا» (صدر0919 ،ق :ص  )29است.
از مهني رو پيامرب اسالم (ص) نزي رهربی س يایس و اجامتعی امت را در
رنار وظايف ديگرش (ابالغ و حفظ رسالت) بر عهده داشت و امامان معصوم
مه اس تقرار حرکت و قیادت س يایس و اجامتعی پيامرب (ص) را ابيد حتقق و
اس مترار میخبش يدند (صدر0344 ،ه ،.خ94 :؛ یب ات ،الف.)027 :
شهيد صدر ،س ياست را به مفهوم راجي در اذهان مردم ره به معنای احنراف
و عدم صداقت در رفتار و گفتار است ،يعین «الالتواء و الافرتاء» ،به اكر
منیبرد (صدر0919 ،ق ،ص  .)99از نظر او ،س ياست به دو صورت جتیل
میرند:
 .0س ياست به مفهوم راجي ره دايرهای حمدود و مفهومی عاری از دقت دارد
و رفتار و گفتاری مبتین بر عدم راس یت و صداقت است.
 .2س ياست به مفهوم راس تني ره دايرهای بس يار گسرتده و مفهومی دقیق و
پرمعنا دارد و بر صداقت و راس یت متکی است .چنني س ياس یت ،راه و وس يلۀ
هدايت انسان و جامعۀ انساین است و هدف دنيایی و اخروی دارد .از اين
ديدگاه ،پيامربان ،مه عامل به س ياست اند و مه مس ئوليت حتقق س ياست را در
جامعه بر عهده دارند.
به بيان امام مخيین (ره)«:در روايت است ره پيامرب اکرم (ص) مبعوث شد
ره س ياست را متکفل ابشد» (مخيین(امام).)92/9 :0321 ،
امام شهيد صدر« ،س ياست» را به مفهوم حقیقی و راستینش مورد توجه
قرار میدهد« :و امنا اقصد هبا مفهومها احلقیقی اذلی ال الالتواء فیه( »...صدر،
0919ق :ص  .)99او بر مهني مبنا در بيان اين س ِ
ياست حصيح مینویسد:

نظريۀ دولت در اندیشۀ س يایس 87 ...

«هامان س ياست در معنای حصيح خود -نه به معنایی ره آن را از
اس تعامرگران مشاهده میرنمي -عبارت است از مراعات شؤون امت و روابط
داخیل و خاریج آن ،به گونهای ره حتققخبش مصاحل امت و نگهباین وجود
اجامتعی آن در متام ابعاد و جوانب زندگی ابشد( »...العامیل،
0924ه2113/.م.)322/0 :.
در اندیشۀ صدر «الس ياسه العليا» مبني ترکيب بعد س يایس و مررزیِ دو
ِ
خالفت معومی و گواهی است؛ يعین هدايت و راهيایب جامعۀ برشی به
خط
سوی خري و رفاه و سعادت دنيوی و اخروی (س ياس یت ره پيامربان و امامان
معصوم (ع) مناداین آن بودند) .از چنني ديدگاهی ،س ياست نه «بيان متبلور و
ممتررز اقتصاد و ابزاتب مبارزات طبقایت است» (عیل ابابیی:0324 ،
 )349/0و نه «حمكراین حمض و سلطه بر ديگران» .مفهوم لغوی س ياست در
زابن عریب نزي بيان رنندۀ اين موضوع است« :الس ياسه ،اس تصالح اخللق
ابرشادمه ایل الطريق املنجی ِف العاجل اوالجل» (معلوف ،یب ات:)322 :
س ياست عبارت از مهت گامشنت به اصالح مردم و هدايت آانن به راهی است
ره در دنيا و آخرت ،موجب رهایی و جناتشان گردد.
بر اين مبنا ،س ياست مدينه ،تدبري زندگی س يایس و اجامتعی امت و جامعه
بر مبنای عدل و اس تقامت و حرکت امت به سوی خري و رامل راس تني است.
س ياست مدينه در لغت عریب نزي چنني معنایی را داراست« :الس ياسه املدينه،
تدبري املعاش مع العموم عیل سنن العدل و الاس تقامه» (هامن.)322 :
شهيد صدر ،بطور لکی س ياست مدينه را در سه خبش «الس ياسه العليا» ای
س ياست برين« ،الس ياسه الاقتصاديه» ای س ياست اقتصادی و «السلطات
القضائيه» ای اقتدار قضایی مطرح میسازد (صدر0919 ،ق .)29 : .خبش
اول ،مبني رهربی و ادارۀ امور س يایس جامعه است؛ خبش دوم ،به اداره امور
اقتصادی و مایل جامعه مربوط میشود؛ و خبش سوم ،دربرگريندۀ ادارۀ امور
قضایی جامعه است .بر اساس نظريه خالفت انسان ،س ياست ،امانت معومی
الهيی است و جنبهای مهگاین دارد و ذلا مس ئوليیت طبيعی و فطری است و از
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اينجاست ره مشارکت س يایس مردم حق آهنا است و مس ئوليیت است ره ابيد
در ايفای آن بکوش ند .مهچنني اب توجه به فطری بودن دين ،نه تنها تعارض ای
جدایی بني دين و س ياست وجود ندارد ،بلکه س ياست در ذات دين قرار دارد
و خبشی از آن است و بدين حلاظ خبشی جداییانپذير از وجود انساین نزي
هست .دين در بعد ترشيعی نزي چون چزيی جز تدوين تکوين و فطرت نيست
(صدر0920 ،ق ،)44 :.پس س ياست را در بطن خود دارد و منیتوان «دين
راس تني» را بدون س ياست عنوان کرد .چنني تصوری برابر است اب غريتکويین
دانسنت دين و در نتیجه آن را امری جدا از انسان و جدا از ويژگیهای فطری
او تصور کردن؛ و ذلا چنني برداش یت از دين ،از ریشه غلط است .بنابراين از
نظر صدر ،اسالم ِفنفسه مکتیب انقالیب است ره در آن زندگی از عقیده جدا
نيست و مرزی میان بعد اجامتعی و حمتوای فکری و رویح آن وجود ندارد و
از اينجاست ره در رهگذر اترخی ،اسالم انقالیب منحرص بفرد است» (صدر،
0344ه 4:.؛ .)27-22 :0323

 .2 -2چيس یت دولت و نظام س يایس
دولت ،هممرتين ابزيگر در عرصۀ روابط بنيامللیل و صاحب بيشرتين اقتدار در
س ياست داخیل است .دولت ،حموریترين مفهوم ای مقوهل در حوزۀ مطالعات
س ياست و علوم س يایس است و در نتیجه تعريف آن ،مهواره مورد مناقشۀ
اندیشمندان و صاحبنظران بوده است .دولت معادل واژۀ انگليیس  Stateو
واژۀ فرانسوی ِ ( Etatاات) است و زابنهای اروپایی ديگر مه از واژههایی
مهریشه اس تفاده میرنند ،ره مهگی آنها از واژه التني  Statusگرفته شدهاند
ره به معین وضعيت و موقعيت است (  .)Hay, 2001: 1469و احامتال
مهریشه اب « ُاس تان» و پسوند «س تان» فاریس است.
يایس
گاه در بيان دولت ،آن را به مفهوم جتیل و جلوۀ قدرت و اقتدار س ِ
انیش از تشلك س يایس جامعه ،مورد توجه قرار داده اند و زماین خسن از
«حکومت قانوین چندين خانوار بر لکيۀ متعلقات مشرتک ایشان به مهراه يک
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حامكيت فائقه» ) .(Bodin, 1995:1به میان آورده اند .گاه نزي دولت به
اجزای تشکیلدهندهاش تعريف شده است« :دولت عـبـارت اسـت از عـدهاى
از مگردم كـه در سگرزمـیـین مـشگخص بطور دامئ اساكن دارند و داراى
حـكگومـتگى هـسـتـنـد كه به وضع و اجراى قانون اقدام ىمكنند و از حامكيیت
برخوردار اند كه به صگورت روح حـاكـم و قـدرت عـایل ،آنگهـا را از تـعگرضـات
داخـیل و خـارجگى مگصگون مگىدارد» (قوام .)02 :0342،بر مبنای اين گونه
تعاريف ،دولت را از طريق وجود عنارص و ويژگيهایی چون وجود حامكيت ای
متررز اقتدار س يایس به اضافۀ رسزمني مشخص و مردم و ...میتوان ش ناخت.
در واقع دولت ،نظام و سيس مت لکی س يایس-اجامتعی يک جامعه است .بدهیيی
است ره در اينجا منظور از دولت ،مفهوم راجي آن يعین «هيئت دولت» ای
«قوه جمريه» نيست؛ بلکه بيانگر جامعهای است ره در آن قدرت س يایس متررز
ایفته و هنادهایی برای حتقق ،حفظ و اس تفادۀ مطلوب از آن در هجت رساندن
جامعه به خري و سعادت به وجود آمده اند .در اين معین ،دولت و نظام
س يایس ،مفهومی است عام ره هنادهای گوانگوین ،از مجهل «حکومت» ،را
برای حتقق اهداف خود تشکیل میدهد .در زابن عریب معارص نزي دولت تقريبا
به مهني معنای لکی به اكر رفته است؛ هر چند ،گاه نزي به عنوان معادل
حکومت ،قوۀ جمريه ای هيأت دولت اس تعامل شده است .دولت و نظام
س يایس در اين مفهوم ،حالیت ایس تا و پايدار دارد ،هر چند هنادها و
ساختارهایش ،دس تخوش تغيري و تبديل میشوند؛ مثال شلك ای نوع حکومتها
عوض میشود ،مزيان مجعيت ای قلمرو تغيري میایبد ،توان ،اقتدار و قدرت
س يایس دس تخوش حتول میشود ،ویل دولت و نظام س يایس اثبت میماند.
دولت و نظام س يایس ،موضوع و حمور اسایس س ياست برين است .بنابراين
در اندیشۀ صدر ،حتقق خالفت معومی انسان در زمني (در بعد س يایس) در
قالب اجیاد دولت و نظام س يایس صورت میگريد؛ يعین زماین انسان میتواند
خالفت معومی خود را در معنای اكمل آن معیل سازد ره به تشکیل دولت و
جامعۀ س يایس مبادرت ورزد .صدر در تعريف دولت مینویسد« :هی املظهر –
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الاعیل للوحده الس ياس يه الیت توحد جامعه من الناس» (صدر ،رمق2:؛
احلسيین0434 ،م0901/.ه :)392:.دولت ،برترين جتیل وحدت س يایس
جامعیت از مردم است.
 .3 -2اساس و مبنای دولت
صدر در تبيني تعريفش از دولت ره در ابال آمد ،بر عنرص «وحدت س يایس»
ره انیش از وجود مجعی مردم است ،تأکيد میرند .اين وحدت س يایس،
انعاكیس از وحدت معومی انسانها ،به عنوان جانشينان خدا در زمني است.
وحدت معومی انسانها (الوحده العامه بني الناس) دارای دو بعد است:
وحدت عاطفی ،وحدت اندیشهای.
 -0وحدت عاطفی :مبتین بر عواطف و احساسات مشرتک افراد است و
مردم يک رسزمني در دارا بودن اين عواطف و احساسات به داليیل نظري
اشرتااكت قومی ،نژادی ،رسزمیین و ...اشرتاک دارند .به تعبري صدر« :وحدت
عاطفی ،احساس مشرتیک است ره گروهی از مردم به داليیل نظري زندگی در
رسزمني مشخص اب مرزهای جغرافیایی و اشرتااكت قومی مهچون زابن ،خون
(نژاد) ای اتر ِخی مشخص احساس میرنند( ».صدر ،رمق2:؛ احلسيین ،هامن
)392:
 -2وحدت اندیشهای و عقیدیت؛ عبارت است از اميان به اندیشه و مکتب
واحد و مشخص .اين نوع وحدت نزي در ذات خود ،جنبۀ طبيعی و فطری
نگریش مشرتیک هستند ،اب
دارد؛ زيرا طبع ًا انساهنایی ره دارای اصول فکری و
ِ
مه وحدت نظر و وحدت معل میایبند .صدر ،دولیت را ره بر مبنای چنني
وحدیت شلك میگريد ،دولیت اصيل و برخوردار از مبنای «علمی» برای «معل
و رنش» میداند؛ زيرا اين گونه وحدت بر پايۀ بينشی حصيح نسبت به هس یت،
انسان و جامعه به وجود آمده است .شهيد صدر در مورد وحدت اندیشهای
مینویسد« :وحدت اندیشهای عبارت است از اميان گروهی از مردم به اندیشۀ
واحدی نسبت به زندگاین ،ره وحدت س يایس خویش را بر مبنای آن اس توار
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میرنند؛ و اين وحدت ،طبيعی است و ذلا آن شایس تگی را دارد ره کيان
س يایس جامعه در قالب دولت بر آن اس توار گردد( »...صدر ،رمق2:؛
احلسيین ،هامن)392:؛
بنابراين صدر مبنای اسایس و پايۀ زيرين دولت را «وحدت و مهبس تگی
اندیشهای میداند؛ زيرا فکر و اندیشه ،عقیده و بينش قاعدهای است طبيعی و
فطری برای جتمع انسانها در زير لوای واحدی به انم نظام س يایس و دولت:
«زيرا وحدت اندیشهای ،وحدت شایس تهای است برای تعليل معیل وحدت
س يایسای ره به صورت دولت جلوهگر میشود :و اكنت الوحده الفکريه هی
الوحده الصاحله لتعليل الوحده الس ياس يه املمثهل ِف ادلوهل تعليال علميا» (صدر،
0344ه ،.ل02-00:؛ یب ات ،الف .)9-3:بنابراين دولت در نگاه صدر ،نظام
س يایس لکی جامعه است ره بر مبنای فطرت و اندیشه شلك میگريد.
 .3منشأ اترخيی دولت
عى صاحب قدرت ،از
دولت پديدهای است اترخيی و به عنوان سازمان اجامت ِ
ديرابز در جامعۀ انساین منود ایفته است .بریخ بر اين ابورند ره :دولت
هـمگزاد جـامـعـه اسـت ،بـديگن مـعـنـا كـه هـمگزمـان بـا تـأسـیـس جـامـعـه گ
ه
مـتـشـلك ،منظم و داراى روابط معيق و مس همتر (کينگ:0322 ،
گگروهگى
 - )31رضورت اجیاد دولت نزي احساس شـد .تقريب ًا بني اررث اندیشمندان
س يایس اين موضوع پذيرفته شده است ره دولت و نظام س يایس در مرحهلای
خاص از اترخی زندگاین برش به وجود آمد .يعین جامعۀ برشی ،يک دورۀ
ابتدایی و اوليهای را پشت رس گذاشت و آنگاه رشايط و ويژگیها و مقتضيات
خایص ،آن را به تشکیل دولت رهمنون ساخت.
حال ابيد ديد منشأ و عامل پيدایش دولت در آن مقطع خاص اترخيی چه
بوده است .نظريه هایی چند در مورد اين علل و منشأ پيدایش دولت مطرح
شده ره عبارتند از:
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 .0نظريۀ «تغلب» و «زور» :بدين معین ره عدهای دارای اماكانت،
تواانییها و قدرت بيشرتی شدند و در نتیجه ديگران را فرمانربدار خود ساختند
و دولت ای نظام س يایس را به وجود آوردند .دولت ها وقيت به وجود يمآيند كه
داراي توان و منابع اكيف براي اعامل سلطه بر مراكز قدرت پرياموين بوده و
بتوانند منازعات را حل كنند (وينسنت .)302: 0370 ،اين وضعيت را گاه
«پروژۀ دولتسازي» و ای «دولتسازي مبتين بر زور» يمخوانمي .در اين معنا
دولتسازي يك برانمه معيل است كه معمو ًال قدرت هژمون در راس تاي
مصاحل و منافع خود بر مردم يك كشور حتميل يم كند (شفیع : 1838 ،
.)81
 .2نظريۀ «تفويض حامكيت الهيی به پادشاهان» :بر مبنای اين نظريه ،اولني
ابر حارامن و پادشاهان بر اساس حق ِ
الهيی حامكيت ره به آهنا اعطا شده بود،
اقدام به تشکیل دولت کردند .چنني ديدگاهی درابره منشاء قدرت و نقش مردم
در آن ،در قانون اسایس مرشوطيت به روش ین قابل مشاهده است .در اصل
اول گفته میشود« :سلطنت موهبیت الهيی است ره از طريق مردم به خشص
شاه واگذار میشود» (قانون اسایس مرشوطيت :اصل.)0
 .3نظريۀ «قرارداد اجامتعی» :اين نظريه مطرح میسازد ره مردم يک جامعه
بر اساس يک قرارداد اجامتعی خاص ،به تشکیل دولت و نظام س يایس–
اجامتعی مورد نظر مبادرت کرده اند .به بيان ديگر«طبق نظريۀ قرارداد اجامتعی،
دولت حمصول کوشش س نجيدۀ انسان است و اقتدار خود را از رضايت
مردمی میگريد ره در زمانهای دور اترخيی از راه قراردادی اجامتعی خود را به
صورت هيئیت س يایس سازمان دادند» (عامل.)031 :0373 ،
 .9نظريۀ «تطور دولت از خانواده» :ره بيان میدارد منشاء و ریشۀ اصیل
دولت ،خانواده است و دولت چزيی جز شلك تاكملایفتۀ خانواده نيست .در
اين نگاه دولت ابزاري نيست كه انسان براي تأمني هدف خايص آن را اجیاد
كرده ابشد ،بلكه هامنند خانواده و جامعۀ مدين ،انداموارهاي است كه خود حتول
و تاكمل ایفته و حاوي غاایيت والاتر از غاایت جزيي و فردي است ...دولت
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به عنوان پديدهاي مركب ،به خانواده و جامعۀ مدين وحدت يمخبشد و خود
شلك تاكملایفتهت ِر خانواده و جامعۀ مدين است ( بشرييه.) 42-42: 0332 ،
 .2نظريۀ «فطری و تکويین بودن دولت» :بر اساس اين نظريه ،دولت
نتیجۀ زندگی اجامتعی و در واقع نياز فطری و طبيعی انسان در مسري حرکت به
سوی رامل است .مث ًال تييل معتقد است كه دولت حمصول مجموعهاي از
فرايندهاي پيچيدۀ اجامتع است كه يك مسري طبيع را ط كرده است
(بيليس و امسيت .)233 : 0333،
 .2نظريۀ «طبقایت و اقتصادی بودن دولت» :مطابق اين برداشت ،دولت
در طول اترخی توسط طبقۀ قدرمتند و استامثرگر و به منظور فشار بيشرت بر
طبقۀ استامثرشده به وجود آمده است .به بيان مطهری« :فلسفۀ دولت از نظر
ايهنا (مارکسيس هتا) هامن مالكیت است؛ يعین دولت مولود پيدایش مالكیت
خصویص است و به عبارت ديگر دولت مولود استامثر است .ات قبل از آنكه
مالكیت و استامثر پيدا بشود ،در جامعۀ اشرتاك اوليه حكومت و دولیت وجود
نداشت .بعد كه مالكیت خصویص به وجود آمد ،يك اقليیت -كه اقليت
هبرهكش بودند اب يك اكرثيت هبرهده -آمدند و يك قدرت و تشكیالیت برای
حفظ منافع خودشان و برای جلوگريی از قیامها و طغيانهای استامثرشدهها به
وجود آوردند و امس آن را دولت گذاشتند (مطهری.)787/15 :1838،
 .7نظريۀ اترخيی ای تاكمیل :اين نظريه میگويد ره دولت ریشه در احتياجات
حقیقی برش دارد و از جتمع عوامل گوانگون و طی يک دورۀ تاكمیل بس يار
طوالین شلك گرفته است و به تدرجي و بس يار رند حتت چندين عامل به
وجود آمده ات به اين ساختار پيچيدۀ امروزی رس يده است .اين عوامل عبارتند
از :خویشاوندی و مهخوین ،دين ،مال و مس ئهل حفاظت از مال ،زور،
بيداری س يایس .ابرگس ( )Burgessنظريهپرداز انگليیس از مجهل نویس ندگاین
است ره منايندۀ اين رويکرد است.
شهيد صدر ابتدائا دولت را يک رضورت اصيل اجامتعی (صدر،
0344ه ،.ل )01:میداند ره از فطرت و نيازهای طبيعی او جدا نيست
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(هامن .)00:يعین رضورت و الزمۀ وجود دولت ،امری فطری است .پس
متايل به تأسيس آن ریشه در ذات و هناد آدمیان دارد .او سپس در مورد
منشاء اترخيی دولت ،اين طور میگويد ره دولت پديدهای است ره در مقطعی
خاص از اترخی برش به وجود آمد .وی اب رد نظريههای قرارداد اجامتعی،
طبقایت ،تطور دولت از خانواده ،تغلب و زور ،و تفويض حامكيت الهيی به
پادشاهان و حاكم ،و اب بيان آيۀ  203سورۀ بقره مینویسد:
«مهۀ مردم در مرحلۀ اوليۀ اترخی ره فطرت بر آهنا حامك بوده است ،امیت
يکپارچه و واحد بودند؛ و تصورایت از زندگی ،احتياجایت ساده و نيازهای
حمدودی داشتند ،ات اينکه در اثر برخوردهای اجامتعی بيشرت در زندگی،
موهبتها و اس تعدادها رشد ایفت و اماكانت اتزهای به وجود آمد و افق ديد
انسان وس يعتر شد و آرزوها و خواس تههای برش تنوع ایفت .بدينگونه
اختالفات و تناقضات میان نريومند و انتوان رشوع شد .در نتیجه زندگی
اجامتعی ،ديگر نياز به موازين و معيارهایی داشت ات حق را مشخص سازد و
عدل را بر پا دارد و وحدت جامعه را در يک چهارچوب سامل تضمني منايد...در
اين مرحلۀ اترخيی بود ره اندیشۀ تأسيس دولت توسط پيامربان آشاكر گرديد و
پيامربان نقش خود را در اجیاد دولیت سامل (ادلوهل السلميه) ايفا کردند و خداوند
متعال نزي اصول و قواعد آن را وضع کرد» (هامن 02-00 :و 0344ه،.
خ.)39-33:
شهيد رابع ،در اين گفتار خود ،به الكم خدا در آيۀ  203سوره بقره استناد
رش َين َو ُمن ِذ ِر َين َو َآ َنز َل َم َعه ُُم
اّلل النَّ ِب ِي ه َني ُمبَ ِ ه ِ
میجويدَ « :اك َن النَّ ُاس ُآ َّم ًة َوا ِحدَ ًة فَ َب َع َث ه ُ
اب ِابلْ َح ه ِق ِل َي ْح ُ َمک ب َ ْ َني النَّ ِاس ِفميَا ا ْختَلَ ُفو ْا ِفی ِه َو َما ا ْختَل َ َف ِفی ِه االَّ َّ ِاذل َين ُآوتُو ُه
الْ ِكتَ َ
ِ
ِمن ب َ ْع ِد َما َج ْ ُ
اءهت ُم الْ َب ِي هنَ ُ
اّلل َّ ِاذل َين آ َمنُو ْا ِل َما ا ْختَلَ ُفو ْا ِفی ِه ِم َن
ات ب َ ْغ ًيا بَيْنَ ُه ْم فَهَدَ ى ه ُ
رص ٍاط ُّم ْس َت ِق ٍمي» :مردم يک امت بودند،
الْ َح ه ِق ِاب ْذ ِن ِه َو ه ُ
اّلل َ ْهی ِدي َمن یَشَ اء ا َیل ِ َ
ِ
ِ
پس خدا پيامربان بشارتدهنده و ترساننده را بفرس تاد ،و بر آهنا رتاب بر حق
انزل کرد ات آن رتاب در آچنه مردم اختالف دارند میانشان حمک رند ،ویل جز
کساین ره رتاب بر آهنا انزل شده و جحتها آشاكر گش ته بود از روی حسدی
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ره نسبت به مه میورزيدند در آن اختالف نکردند و خدا مؤمنان را به ارادۀ
خود در آن حقیقیت ره اختالف میکردند راه منود ،ره خدا هر کس را ره
خبواهد به راه راست هدايت میرند.
در اينجا سوایل مطرح میشود و آن اينکه آای مردم خود بر مبنای نظريۀ
خالفت معومی خویش منیتوانستند دولت را به وجود آورند ره پيامربان به
ايفای اين نقش پرداختند و قواعد و اصول آن را نزي خداوند وضع و مقرر منود؟
آچنه از مباحث شهيد صدر اس تنباط میشود اين است ره اب اجیاد اختالف،
برش نتوانست خالفت الهيی خویش را به مثر برساند و ذلا وحدت فطری اوليه
را از دست داد« .و بدين علت جامعه به سه خبش نريومندان ،ضعيفان و
متوسطني تقس مي گرديد و در هنايت به دو گروه هبرهکشان و مس تضعفان
اجنامید( »...صدر0344 ،ه ،.ل ،03-02:یب ات  .)2 :بدينسان ،مردم اب
توجه به دايرۀ حمدود آگاهی خود نتوانستند خالفت الهيی خویش را معیل سازند.
در نتیجه خداوند به پيامربان ،مأموريت ترشيعی ديگری –عالوه بر ابالغ
رسالت و ارشاد مردم– داد و آن اجیاد دولت اب مكک و ایری مردم بود .حال
ابيد ديد ره شهيد صدر چه دليیل برای بيان «نظريۀ نقش پيامربان در اجیاد
دولت» دارد .صدر در اينجا ،مه به داليل عقیل و فلسفی (موضوع اجامتعی
بودن انسان و وجود تعارضات و ويژگیهای انساین) اشاره میرند و مه به آایت
قرآین .به عالوه ،وی جتربۀ اترخيی بعیض از پيامربان را مورد توجه قرار میدهد:
«و بدينسان پيامربان به اشاكل گوانگون ،مهواره نقش خود را در اجیاد
دولتهای صاحل ايفا کرده اند و تعداد زایدی از آهنا خود نظارت مس تقمي بر
دولت را عهدهدار شدند؛ نظري داود (ع) ،سلامين (ع) و . ...بریخ از پيامربان
نزي مهۀ زندگی خود را در تالش برای اين منظور به رس رساندند ،نظري حرضت
مویس (ع) .حرضت محمد (ص) نزي توانست کوششهای اسالف پاک خویش
را به مثر برساند و هبرتين و پاکترين منونۀ دولت را در اترخی (انظف و اطهر
دوهل ِف التارخی) اجیاد رند؛ دولیت ره حبق ،نقطۀ عطف بزرگی در اترخی
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برشيت گرديد و جتسم اكمل مبادی يک دولت صاحل شد» (صدر0344 ،ه،.
ل ،03-02 :یب ات ،الف.)2 :

 .9رضورت دولت و نظام س يایس
 .0 -9پديدهای اصيل و رضوریت اجامتعی
شهيد صدر وجود دولت را رضوریت اجامتعی و مبتین بر فطرت و تکوين
انسان به عنوان موجود فطری و خردمند میداند ،بدين معین ره انسانها بر
اساس فطرت خویش ،موجودایت خردمند ،مدین و س يایس هستند و اين
ويژگی ،رضورت وجودی دولت را آشاكر میسازد (مجش يدی:0377 ،
 .)232زيرا انسان از سویی از خرد برای تدبري امور خویش هبره میگريد و از
ديگر سوی ،مدین است ،يعین دارای حیات مجعی و مبتین بر خرد است .به
مهني هجت ،صدر دو ويژگی اسایس برای دولت مطرح میرند:
 .0اصالت داشنت :دولت پديدهای است اصيل و مطابق اب خواس تهها و
عاليق انسان .بنابراين ات زماین ره انسان اب ويژگيهای فطری خویش در زمني
زندگی میرند ،به دولت نياز دارد و منیتواند از آن جدا ابشد .به تعبري ارسطو
«و آنکس ره از روی طبع ،و نه بر اثر تصادف ،یبوطن است ،موجودی ای
فروتر از آدمی است ای برتر از او» (ارسطو .)2 :0329 ،صدر در رتاب
اقتصادان ،اب رد نظريۀ «زوال حکومت و دولت» مارکسيستها ،معتقد است
ره از بني رفنت دولت ،آنگونه ره مارکسيستها میگويند به دو صورت قابل
طرح است:
الف – حتویل آین ،انقالیب و يکباره؛ در اين صورت اگر حکومت پرولتارای
اب انقالیب انگهاین از بني برود ،انقالبيون چه کساین هستند؟ و اگر برابری
اجامتعی به وجود آمده ابشد ،انقالب چه مفهومی دارد؟
ب – حتول تدرجیی؛ در اين مورد نزي میدانمي ره او ًال ،حتول تدرجیی اب
قوانني دایلتيک در تضاد است؛ اثني ًا ،يک دولت سوس ياليس یت چگونه به
تدرجي خود را از میان میبرد و حال آنکه هر دولیت به دنبال تقويت و دفاع از
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حیات خود است» (صدر344 ،ه0474/.م 294-293:.و-323 :0321
)324
 .2رضورت اجامتعی :اين پديدۀ اصيل ،رضوریت است ره حیات اجامتعی
و مدین برش آن را به وجود آورده و ات زماین ره برش دارای حیات اجامتعی
است و از رسنوشت مشرتک برخوردار است ،ادامه خواهد ایفت .در اينجا
نزي سوایل به ذهن میرسد و آن اينکه اگر دولت ،رضوریت اجامتعی است و
انسان نزي موجودی است اجامتعی ،چرا ابيد دولت در مقطع خایص از اترخی
به وجود بيايد؟ هر چند صدر خود چنني سوایل را مطرح نکرده است و ذلا
جوایب نزي برای آن ارائه نداده است ،ویل در جواب میتوان گفت ره دليیل
ندارد هر رضورت انساین ،مهگام اب پيدایش انسان در زمني صورت گريد؛ زيرا
برش اين رضورت را ات زماین ره اب حبران و مشلك مواجه نشده است احساس
منیرند ،هر چند به طرف آن گام بر میدارد و ات وقیت ره رشايط حتقق آن
رضورت را در خود و جامعۀ خود ایفت ،خواس ته ای انخواس ته به سوی آن
میرود .از اين حیث اين رضورت به تعبري شهيد صدر در قالب قانوین از
قوانني هس یت و طبيعت جتیل پيدا میرند (صدر0920 ،ق .)42 :.مثال
ازدواج و بقای نسل ،رضوریت حیایت برای انسان است؛ اما آای به حمض اينکه
کودیک از مادر متودل میشود ،میتواند چنني رضوریت را احساس رند و به
حتقق آن مهت گامرد؟ مسلامً نه؛ زيرا ره رشايط حتقق رضورت بقای نسل –
نظري بلوغ  -هنوز فرامه نشده است .رضورت بقای نسل ،از آغاز تودل مطرح
است ،ویل حتقق و اجنام چنني رضوریت ،در مرحهلای خاص صورت میگريد.
در اينجا نزي رضورت دولت و نظام س يایس وجود دارد ،ویل حتقق آن نيازمند
مرحهلای خاص از زندگی برش است (مجش يدی.)232 :0377 ،
 .2 -9رضورت دولت اسالمی
از آجنایی ره در نگاه صدر دولت پديدهای است ره اب ظهور پيامربان و نزول
ویح در زمني اجیاد میگردد ،از مهني رو در قالب امری انساین جتیل میایبد
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ره دارای قواعد و اصول آسامین و تقريرایفته از جانب حق تعایل است (صدر،
0344ه ،.ل ،02:یب ات ،الف .)2:و در نتیجه اب رشايع آسامین انطباق میایبد
و ذلا شلك اكمل آن اب شلك اكمل دين يعین اسالم ارتباط دارد .وی اين شلك
اكمل را دولت اسالمی میانمد (صدر ،رمق ،9:العامیل0924،ه2113/.م.)224/0:.
بر مهني مبنا شهيد صدر در حبث رضورت اجیاد دولت اسالمی ،بر دو اصل
تکیه میرند:
 .0اصل رضورت رشعی :از اين ديدگاه ،اجیاد دولت اسالمی برای اقامۀ
حدود الهيی ،ادامۀ خط نبوت و امامت و حفظ دين الهيی و گسرتش آن
رضوری است .زيرا بدون وجود دولت اسالمی ،نه حدود و فرامني الهيی (به
ويژه فرامني و حدود اجامتعی و س يایس نظري هجاد ،قصاص و )...اجرا میشود،
نه خط پيامرب و امام ادامه میایبد و نه دين الهيی حفظ میشود و گسرتش پيدا
میرند؛ و اين ،يک اصل عقیل و بدهیيی است.
 .2اصل رضورت تکويین ای عقیل :از ديدگاه شهيد صدر ،اجیاد دولت
اسالمی ،نه تنها يک رضورت رشعی ،بلکه يک رضورت تکويین برای متدن و
اجامتع برش نزي هست .چرا ره دولت اسالمی ،اكملترين وس يهل برای حتقق
خالفت معومی برش در زمني و تنها راه برشيت برای رس يدن به يک جامعۀ
اكمل ،متحد ،صاحل و ابسعادت است (مجش يدی .)237 :0377 ،بعد از
آنکه دو مکتب سوس ياليسم و ليرباليسم و نظرایت متعدد ديگر نتوانستند
دولیت صاحل و مبتین بر سعادت برای برش به وجود آورند ،اين رضورت
احساس میشود ره دولیت اسالمی پديد آيد ات بتواند آزادی انسان را بر مبنای
خالفتش در زمني ،تأمني و عدالت اجامتعی را بر مبنای عدل الهيی در جامعه
پياده رند .به بيان شهيد صدر:
«دولت اسالمی ،تنها يک رضورت ديین نيست .بلکه اضافه بر آن،
رضورت متدن برشی است (رضوه حضاريه) .زيرا تنها راهی است ره میتواند
اس تعدادهای انسان را در هجان اسالم شکوفا سازد و او را ات جايگاه طبيعی و
خاص خود در متدن انساین برساند و انسانها را از پرارندگیها ،وابس تگیها و
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تباهیهای رنگارنگ رهایی خبشد» (صدر0344 ،ه،.م 2:و یب ات ،س.)3:
رضورت تکويین ،بيانگر عقیل بودن دولت در اندیشۀ صدر میابشد.
بنابراين در اندیشۀ س يایس صدر ،دولت اسالمی از نظر فطری و عقیل،
امری قطعی و مسمل ،و ابزاری برای حتقق خالفت معومی انسان در زمني
است .و هامنگونه ره اين خالفت خود ،موضوعی تکويین است (صدر،
0920ق ،)000:.رضورت دولت اسالمی برای خليفه شدن انسان در زمني
نزي موضوعی است ره به خلقت انسان و اس تعدادها و ويژگیهای مدین و
اجامتعی او بر میگردد .مهچنني در بعد ترشيعی ،وجود دولت اسالمی ،به
عنوان حافظ و نگهبان و مبلغ رسالت الهيی ،امری مسمل و قطعی است و
رضوریت است ره مبنایی رشعی دارد .از نظر اترخيی نزي اين دولت شلك گرفته
و به وجود آمده است .هر چند در طول اترخی ،صورتهای گوانگوین داش ته
و حکومت و هنادهایش به شلكهای متعدد جلوهگر شده اند ،اما اساس
دولت اسالمی وجود داش ته است .پس دولت مورد نظر شهيد صدر دارای
رضورتهای چهارگانۀ عقیل و فطری ،رشعی و اترخيی-اجامتعی است .به حلاظ
فطری هامنگونه ره بيان شد اين نوع دولت اب ساختار ذایت انسان انطباق
داش ته و ریشه در ذات و ماهيت او دارد .به حلاظ رشعی نزي اصل رضورت
حتقق چنني دولیت ،مه به عنوان وظيفه و رسالت پيامربان و امامان و مه در
منت مقررات رشيعت مطرح شده است.
مهچنني داليیل نظري رضورت حتقق عدل و قسط در جامعه ،ماهيت قوانني
س يایس و اجامتعی موجود در اسالم ،رضورت اجیاد متدن و پيرشفت انسان
مسلامن ،رضورت برقراری وحدت و نظم ،نفی س مت و س متکشی در جامعه و
نظاير آن ،نزي بيانگر رضورت اجامتعی و انساین دولت از يک سو و عقیل
بودن آن از سوی ديگر هستند .س يادت اسالم و اعتالی لکمۀ حق و حفظ
مصاحل دين و رشيعت الهيی نزي مويد رضورت رشعی آن است .هممتر از مهه
حتقق نقش خالفت الهيی انسان در زمني و رعايت اين امانت بزرگ و تعهد در
قبال آن ،مبني لزوم دولت اسالمی در جامعه از مناظر فوق است (صدر،
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0344ه،.خ .)39 :به عالوه به حلاظ اترخيی به دست تواانی پيامرب اکرم (ص)
چنني دولیت تأسيس شده است .بلکه شهيد صدر ،دولت پيامرب اسالم (ص)
در مدينه را منونه اعالی دولت اسالمی میداند و آن را پاکترين و خالصترين
دولت (انظف و اطهر دوهل) حتقق ایفته بر روی زمني می شامرد (صدر ،یب ات
،الف .)2:
بنابراين لزوم دولت در اسالم به قدری بدهیيی و واحض است ره حیت در
بریخ نيایشها و زایرتها نزي مطرح شده است .مثال در دعای افتتاح آمده
است« :اللهم اان نرغب اليک ِف دوهل کرميه تعزهبا الاسالم و اههل و تذل
هباالنفاق و اههل و( »...مقی.)332 :0337 ،
 .2عنارص دولت اسالمی
دولت اسالمی ،دولیت مبتین بر فکر و عقیده است؛ يعین وحدت س يایس آن
بر وحدت فکری و اندیشهای ،اس توار است .ذلا مبنایی معیل و عقیل دارد
(مجش يدی .)22 :0372 ،اين دولت ،حامل رسالت و پيام اندیشهایِ خایص
به انم مکتب اسالم است ره قطع نظر از ويژگيهای نژادی ،قومی و مليیت،
برای متام انساهنا در مهۀ دورانهای اترخی است و رسولش رمحه للعاملني است
(انبیا .)017:دولت اسالمی از اين نظر ،مبتین بر وحدت زابین ،نژادی،
اقلميی و جغرافیایی نيست ،بلکه هامن طور ره بيان شد مبتین بر وحدت فکری
و عقیدیت است .به تعبري صدر« :و رذلک ادلوهل الاسالمیه فاهنا دوهل ذات
رساهل فکريه الیت هی الاسالم ،و الاسالم دعوه انسانيه عامه بعث هباالنیب
(ص) ایل الانسانيه اكفه ( »...صدر ،رمق 9:و حسيین ،هامن.)397:
معموال در عرف دانش س ياست و حقوق اسایس ،دولت را اكملترين هناد
اجامتعی انساین میدانند ره از خشصيیت حقوق برخوردار است و
س يایس– ِ
عنارص و اراكن معدهای – نظري قلمرو (عامل اریض) ،مجعيت (عامل انساین)،
حامكيت و حکومت – را در بر میگريد .قلمرو يک دولت عبارت است از
انحیهای از زمني ،درای و هوا ره دولت در آن ِاعامل حامكيت میرند و وجود
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چنني قلمرویی ،رشط اصیل تشکیل حکومت است (عیل ابابیی ،هامن.)312:
به عالوه ،اين قلمرو ابيد غري قابلتقس مي و غري قابلجتزيه ابشد .دومني رکن
دولت ،مجعيت ای عامل انساین ،رصف نظر از ويژگیهایی نظري زابن ،نژاد،
دين ،اترخی و ....است؛ زيرا اين اماكن هست ره مجعيت حتت اقتدار يک
دولت ،دارای چند زابن ای چند دين ابش ند .ای برعکس ،مردمی ابش ند ره يک
دين و ای يک زابن دارند ،اما حتت اقتدار دولتهای گوانگون هستند .سومني
رکن وجودی دولت ،حامكيت است ره در اينجا به معنای اس تقالل خاریج و
خودخمتاری داخیل است و دارای سه ويژگی میابشد (معيد زجناین:0323 ،
:)49/2
 .0دارای نريوی مادی اعامل حامكيت ،نظري ديوانساالری ،نريوهای
مسلح ،سازمانهای س يایس و اقتصادی و اجامتعی ابشد.
 .2قدرت حامكه ابيد دامئی و منظم ابشد.
 .3از حلاظ ادارۀ امور داخیل و خاریج ،مس تقل ابشد.
صدر ،حکومت را نزي به عنوان يکی ديگر از اراكن دولت ذکر کرده است
ره بيانگر تشکیالت س يایس و ديواین نظري قوای مقننه ،جمريه و قضائيه و...
است .زيرا بدون وجود حکومت ،دولت قادر به اعامل حامكيت خود و اجرای
وظايف خویش نيست و منیتواند هدفهای س يایس پيشبيین شده را به اجرا
درآورد (صدررمق 3:و العامیل2113 ،م0924/.ه.)223/0:.
بنابراين دولت اسالمی به عنوان دولیت ره اكملترين هناد س يایس–اجامتعی
جامعه است و دارای خشصيت حقوق مس تقل و مبتین بر مکتب اسالم
است ،دارای عنارص چهارگانۀ مذکور میابشد .بر مهني مبنا ،عنارص دولت
اسالمی بنا به اندیشۀ س يایس شهيد صدر عبارتند از :وطن اسالمی ،امت
اسالمی ،اس تخالف س يایس (حامكيت س يایس) و حکومت (هامن-223/0 :
.)273
 .0وطن اسالمی :مبني قلمرو رسزمیین و در عني حال معنوی دولت
اسالمی است ره دارالاسالم يعین رسزمني اسالم انمیده میشود (حیل،
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0912ق .)227/0:.ویل در رشايط معارص میتواند در خبشی از دارالاسالم
(متام وطن اسالمی در هجان) تشکیل شود و دارای مرزهای جغرافیایی و
عرِف مشخص ابشد .اين نوع وطن (کشور) اسالمی ،خبشی از دارالاسالم
ای وطن بزرگ اسالمی است.
 .2امت اسالمی :دربرگريندۀ عامل انساین دولت اسالمی است و هامنند
وطن اسالمی ،دو مفهوم اصیل (لک مسلامانن هجان) و عرِف (مسلامانن واقع
در يک حمدودۀ جغرافیایی معني) دارد .عالمه شهيد س يد محمد ابقر صدر،
عنرص مس ئوليتپذيری (امانت) را نزي به تعريف امت اسالمی میافزايد:
«امت اسالمی ،تنها جتمع عددی مسلامن نيست؛ بلکه مقصود از آن ،گروهی
است ره مس ئوليت الهيی خویش را بر روی زمني بپذيرند» (صدر0344 ،ه،.
م 30-31:و یب ات ،الف .)049 :بنابراين از نظر شهيد صدر ،امت اسالمی
عبارت است از مجع مسلامانن مس ئول و تالشگر در هجت حتقق خالفت
معومی خود .خواه در يک حمدودۀ جغرافیایی معني ابش ند و ای نه (مجش يدی،
.)29 :0372
 .3اس تخالف ای حامكيت س يایس :منظور از حامكيت س يایس در دولت
اسالمی ،حتقق خالفت معومی انسان (به نيابت از خداوند) در زمني است ره
به تعبري صدر ،سنیت از سنتهای اترخی قلمداد میشود (صدر:0920 ،
 ،)001و امری تکويین و عقیل و نه ترشيعی است (هامن.)000:
 .9حکومت اسالمی :حکومت اسالمی نزي از نگاه شهيد صدر عبارت
است از رعايت ش ئون امت اسالمی بر مبنای رشيعت اسالمی و مصاحل
جامعه (صدر ،رمق ،2:احلس ین ،هامن.)397:
 .2مس ئوليتها و اختيارات دولت اسالمی
در اندیشۀ س يایس شهيد صدر هممرتين مس ئوليت دولت اسالمی ،حتقق نقش
خالفت الهيی انسان در زمني است .يعین دولت و نظام س يایس وظيفه دارد
نظريۀ خالفت معومی انسان و اجیاد مدينهای صاحل و شایس ته را بر مبنای
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فضيلت ای مدينۀ فاضهل (فارایب0442 ،م )009-003:.معیل و متحقق سازند.
در واقع رسالت اصیل دولت جز اين نيست .ذلا صدر در مباحث گوانگون
خود چنني دولیت را اب ويژگیهایی اخالق و متعایل چون «ادلوةل الصاحله»،
«ادلوةل السلميه»« ،ادلوةل الکرميه» (صدر0344 ،ه،.ل )00-01:اید کرده ره
حتققخبش جانشيین انسان در زمني است (صدر0344 ،ه،.خ.)32:
مس ئوليت ديگر دولت اسالمی ،حتقق قسط ،برپایی عدالت در جامعه و
نزي تأييد و حاميت از حق و عدالت در مسائل بنيامللیل و حاميت از حمرومان
و مس تضعفان و کساین است ره در دنيا حتت س مت قرار گرفته اند (صدر،
0344ه،.خ .)32:در واقع از سویی مس ئوليت حتقق عدالت بر دوش دولت
است و از ديگر سوی دولت بر مبنای عدالت اجیاد میگردد و اس مترار
میایبد .يعین عدالت مه قاعده و بنای دولت است و مه آرمان و هدف و
اسالمی
رسالت و وظيفه و مس ئوليت آن .اين است ره عدالت در دولت
ِ
صدر ،ررین تعينيرننده است .عالمه صدر در مبحث «رشايط مرجع» ،در
تعريف عدالت مینویسد« :العداهل عباره من الاس تقامه عیل رشع الاسالم و
طريقته» :عدالت عبارت است از اس تقامت بر رشيعت اسالم و طريقت آن
(صدر .)021/0 :0430 ،صدر در اين بيان ،به آيههای  002سوره هود و
 02سوره جن استناد میجويد و میافزايد ره ،اين اس تقامت و حرکت بر
راس یت و حق در صوریت عدالت به معنای واقعی است ره به طبيعت اثبت و
اكمیل برای خشص ای جامعۀ عادل تبديل شود .نظري عادت «ان تکون هذه
الاس تقامه طبيعه اثبته للعادل متاما اكلعاده» (هامن.)02:
وی در ادامه ،عدالت به اين معنا را رشط انسان صاحل و جامعۀ صاحله
میداند و ذلا آن را برای مس ئوالن دولت رضوری میداند« :اين گونه عدالت
در مس ئوليتهایی چون مرجعيت عليا ،واليت عامه بر مسلمني ،قضا ،امامت
مناز جامعت و اقامۀ شهادت ،رشط است .مهچنني زساوار است ره در
درجهای عایل از عدالت ابشد و اس تقامت و اخالص برای خدا در وجود او
ریشه دوانيده ابشد» (صدر0344 ،ه ،.خ ،22:یب ات ،الف .)023 :چنني
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عدالیت دولت را در مسري اعتدال واقعی در سلوک و مشی قرار میدهد و
جتسمخبش معنای دولت کرميه و سلميه و صاحله خواهد بود .ذلا در بياین ديگر
مینویسد« :العداهل هی الوسطيه و الاعتدال ِف السلوک» :عدالت عبارت
است از رعايت حد وسط و اعتدال در سکوت و رفتار (صدر0344 ،ه،.
ص21:؛ . )93 :0323
اين نوع عدالت اوال صوری و تنها يک آرمان برای دولت نيست بلکه واقعی
و قابل تشخيص است و اثنيا فاقد شاخص و معيار منیابشد ،بلکه همرتين
معيار آن عدل الهيی است« :عدالیت ره در خالفت معومی انسان،
مس ئوليتهای اجامتعی بر آن اس توار است ،هامن وهجۀ اجامتعی عدل الهيی
است ره پيامربان منادیاش بودند و رسالت آسامین بر آن تأکيد داش ته است؛
و اين ،اصل دوم از اصول دين است ره مهواره پس از توحید عنوان میگردد»
(صدر0344 ،ه ،.ص .)93 :0323 ،21:در نتیجه متکی بر حقوق و
شایس تگیها و لياقتها ست .اين هامن خسن امري مؤمنان عیل (ع) است ره
میفرمايد« :العدل يضع الامور مواضعها ...و العدل سائس عام( »...امام عیل ع
 ،ح.)924
به قول مولوی:
«عدل چه بود؟ وضع اندر موضعش ظمل چه بود؟ وضع در انموضعش
ظمل چه بود؟ آب دادن خار را
عدل چه بود؟ آب ده اجشار را
موضع شه ،پيل مه انداین است»
موضع رخ شه هنيی ،ويراین است
(مولوی)0192 :9،
عدالت به اين مفهوم نزي سه عنرص همم «اس تقامت» و «اعتدال» و
«شایس تگی» را در خود دارد .بنابراين در ديدگاه صدر ،عدالت اجامتعی
عبارت است از اس تحقاق حقوق افراد و وضع امور در جای متناسب خود،
بر اساس اس تقامت و اعتدال .چرا ره اين دو از لوازم رعايت اس تحقاقها
هستند« .اين اهامتم فراواین ره به عدل الهيی مبذول گش ته و به عنوان اصل
مس تقل از میان صفات ديگر خداوند ...مامتيز شده است ،به حلاظ مفهوم و
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وهجۀ اجامتعی اين اصل و ارتباط معيقاش اب انقالبهای اجامتعی انبیاء
میابشد» (صدر0344 ،ه،.ص.)93 :0323 ،21:
شهيد صدر در مورد عدالت و امهيت آن برای جامعه مینویسد« :جامعه
بدون عدل و قسط ،پايگاه رضوری و قاطع خود را برای جنبشهای انقالیب و
اخالق و آشاكر کردن اماكانت و ارزشهای نيک از دست میدهد .بنابراين
خالفت حرکت خس تگیانپذيری به سوی ارزشهای «خري»« ،عدل» و
«نريومندی» (قمي اخلري و العدل و القوه) میابشد» (صدر0344 ،ه،.خ.)04:
به بيان صدر« :حق و عدالت ،حقیقیت است ره وجدان دولت اسالمی را پر
کرده است و رصف ًا عنواین نيست ره طبق مصاحلی خاص مورد هبرهبرداری و
اس تفاده قرار گريد؛ هامن گونه ره ارنون سازمان ملل متحد و ساير سازماهنای
بنيامللیل چنني میرنند( »...صدر0344 ،ه ،.م ،29:یب ات ،الف.)034 :
سومني مس ئوليت دولت اسالمی ،نگهباین از مصاحل امت و توسعۀ جامعه
و چهارمني آن حفظ مصاحل رشيعت و گسرتش اسالم و اجرای احاكم دين
الهيی است .اين مس ئوليتهای چهارگانه وظايفی را برای دولت به دنبال دارد
ره شهيد صدر آهنا را در سه عرصۀ س ياست داخیل ،س ياست خاریج و
اقتصاد به رشح زير بيان میرند:
اين مس ئوليتها در عرصه س ياست داخیل عبارتند از:
 .0اجرای اسالم در مهۀ ش ئون زندگی ،دولت و جامعه (صدر0344 ،ه،.
ل ،31 :یب ات ،الف.)09:
 .2عينيت خبش يدن به روح و معق اسالم ،از راه برقراری تأمني معومی،
توازن اجامتعی و تاكفل (صدر0344 ،ه0474/.م .)720-242 :.از بني
بردن فاصهلهای طبقایت در زندگی و فرامه آوردن حداقل زندگی رشافمتندانه
برای هر يک از افراد جامعه« :توفري حد ادین کرمي للك مواطن» (صدر،
0344ه،.ل ،31 :یب ات ،الف.)02-09:
 .3آگاهی خبش يدن و تروجي معيق فرهنگ اصيل اسالمی و مکتیب در مهۀ
افراد ،ات بدينوس يهل زمینۀ فکری اس تواری اجیاد شود ره بر اساس آن ،امت
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حاميت خود را از انقالب اس مترار خبشد (صدر0344 ،ه،.ل ،31 :یب ات،
الف.)02 :
در عرصۀ س ياست خاریج و روابط بنيامللل نزي مس ئوليتهای دولت
اسالمی عبارتند از:
« .0صدور و محل نور پرفروغ اسالم و مشعل اين رسالت بزرگ در
رسارس هجان؛
 .2حاميت و ایس تادگی بر جانبداری از حق و عدالت در مسائل بنيامللیل
و عرضۀ ارزشهای والای اسالمی از اين طريق؛
 .3ایری متام مس تضعفني و حمرومان هجان و مقاومت در برابر اس تعامر و
طغيانگری ،به ويژه در هجان اسالم» (صدر0344 ،ه ،.ل ،29 :یب ات،
الف.)02-09:
و در حوزۀ اقتصاد و معيشت نزي عبارتند از:
« .0تأمني اجامتعی بر اساس دو اصل رفالت مهگاین و سهمي بودن جامعه
در درآمدهای دولیت؛
 .2توازن اجامتعی در جامعه از طريق اماكانت موجود و تعديل ثروتها و
برابری اجامتعی؛
 .3نظارت بر خبشهای گوانگون اقتصاد و باكرگريی آن ات ابالترين درجه
ممکن و( »...صدر0344 ،ه0474/.م0344 ،720-242 :.ه ،.ت-77:
.)22-21 :0324 ،73
مهچنني در زمینۀ اختيارات و صالحیتهای دولت ،شهيد صدر قائل به
ارتباط معيق اختيارات و صالحیتها اب رسالت و مس ئوليتهای دولت
است:
«در اسالم ،ما بينش فردگرایی ای عدم دخالت مطلق را رد میرنمي؛ هامن
گونه ره بينش سوس ياليس یت ای اصالت جامعه را منیپذيرمي .ما معتقدمي ره
وظيفۀ دولت ،اجرای رشيعیت آسامین است ره برقراری موازنه و تعادل میان
فرد و جامعه را مقرر ساخته است .و جامعه را نه به عنوان يک موجود هگیل
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در برابر فرد ،بلکه به عنوان گروهی از افراد و تودهها ره ابيد مورد حاميت و
مراقبت قرار گريند ،مورد عنايت خود قرار داده است( »...صدر0344 ،ه،.
ل ، 32-39 :یبات ،الف.)07 :
بنابراين از نظر صدر ،دولت اسالمی منايندۀ مصاحل معومی است و مصاحل
معومی ،نه مصلحت يک موجودی اصيل به انم جامعه در برابر افراد ،بلکه به
مفهوم مجموع مصلحتهای اشخاص ای مصلحت مجع است .بر اين اساس،
دولت حق دارد برای تأمني مصاحل معومی ،در امور جامعه مداخهل رند و
صالحیتهای خود را برای حتقق رسالت و مس ئوليتهایش ابراز دارد .در
نتیجه ،هممترين اختيارات دولت اسالمی عبارتند است:
« .0بيان احاكم ،يعین قوانني رشيعت اسالم ره اثبت و بدون تغيري اند
(صدر ،رمق ،4 :العامیل 0924،ه2113/.م)272/0:.؛
 .2وضع تعالمي ،يعین تصويب قوانني در حوزۀ منطقه فراغ قانوین» (صدر،
0344ه0474/.م.)302/2 :0321 ،720 :.
ره بر قوانني اثبت رشعی اس توار است و بر اساس مقتضيات زمان وضع
میشود« .حدود اختيارات دولت ،تنها منحرص به اجرای احاكم اثبت رشيعت
اسالم نيست» ،بلکه «قلمرو آزادی از نظر قانوین» (منطقه الفراغ من الترشيع)
را نزي در بر میگريد .دولت از يک سو ،جمری احاكم اثبت ترشيعی (العنارص
الثابته من الترشيع) و از سوی ديگر وضعرنندۀ مقررایت است ره بنا به
رضورت اجامتعی و طبق مقتضيات روز ،ابيد تدوين و اجرا گردد (العنارص
املتحرره وفقا للظروف) (صدر0344 ،ه0474/.م:0321 ،720 :.
)302/2؛
 .3اجرا و تنفیذ احاكم و قوانني ،امع از قوانني اوليه ای احاكم دين ،قانون
اسایس و تعالمي ای قوانني اس تنباطی (قوانني اثنويه) (صدر ،رمق ،4 :العامیل
0924،ه2113/.م)272/0:.؛
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 .9قضا و دادریس در خصومات بني افراد رعيت (امت) ،و بني حارامن و
امت (او بني الراعی و الرعيه) بر اساس احاكم و تعالمي (صدر ،رمق ،4 :العامیل
0924،ه2113/.م.)272/0:.
نتیجه
عالمه شهيد س يد محمد ابقر صدر مشلك اسایس هجان معارص ،به ويژه در
عرصۀ س ياست و ادارۀ امور معومی را وجود حبران نظام س يایس و دولت
صاحل و شایس ته میداند .اين حبران ،حبراین است ره ریشه در بينش فرهنگی
و س يایس جوامع امروزی دارد و در نتیجه بر نوع نظام اجامتعی–س يایس و
ادارۀ امور معومی جامعۀ معارص تأثري گذاش ته است .در نتیجه او اب توجه به
ش ناخیت ره از جامعۀ معارص و از مکتب اسالم دارد ،در پيی ارائۀ راهحیل
اسایس و بنیادين برای حل اين مشلك و حبران بوده است.
در نتیجه او اب تکیه بر دگرگوین معيارها ،ارزشها ،اصول و خطمشیهای
حامك بر زندگی و تکیه بر ويژگیهای طبيعی و فطری انسان و لک نيازهای
فردی و اجامتعی برش به ارائۀ نظريه دولت ديین ای دولت اسالمی روی آورده
است؛ و آن را در برابر سه گونۀ اصیل دولتهای راجي زمان خویش يعین
دولتهای ليرباليس یت ،سوس ياليس یت و مكونيس یت مطرح کرده است .اب طرح
چنني نظريهای شهيد صدر بر مبنای توحید و اصل حامكيت الهيی و خالفت
انسان و وجود نظارت رشع الهيی ،به برریس و تبيني دولت و نظام س يایس
ايدهآل خود در قالب دولت اسالمی میپردازد .در اين نگاه دولت اسالمی به
حلاظ منطقی در عني ارتباط اتم اب رشيعت اسالم ،از رامل و جامعيت الزم
برای پاخسگویی به مشالکت س يایس و اجامتعی برش برخوردار است .از مهني
رو نه تهنا رضورت رشعی دارد بلکه از رضورت تکويین و فطری و نزي
رضورت عقیل و متدین نزي برخوردار است؛ و از آجنایی ره آشاكرا منونۀ عيین
آن در اترخی شلك گرفته دارای رضورت اترخيی است و اب توجه به لزوم تاكمل
مجعی انسان و رشد و توسعۀ امت ،امری اجامتعی نزي میابشد و در نتیجه
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میتواند کرامت و اصالت دوگانة مادی و معنوی فرد و جامعه را توآم ًا تضمني و
تأمني منايد.
رسالت و مس ئوليت اسایس اين دولت ،حتقق نقش خالفت الهيی انسان در
زمني و رساندن او به رامل و سعادت حقیقی است .و ذلا حیطۀ اختيارات آن
نزي اتبعی از رسالت و مس ئوليتش میابشد .بنابراين دولت اسالمی منايندۀ
مصاحل معومی از يک سو و مصاحل رشيعت از سوی ديگر است .مصاحل
معومی ،نه مصلحت يک موجود اصيل به انم جامعه در برابر افراد ،بلکه به
مفهوم مجموع مصلحتهای اشخاص ای مصلحت لکی مجع است .مصحلت رشه
نزي در واقع بعدی از مصاحل معومی است .بر اين اساس ،دولت حق دارد برای
تأمني مصاحل معومی ،در امور جامعه مداخهل رند و صالحیتهای خود را برای
حتقق رسالت و مس ئوليتهایش ابراز دارد.
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