سید محمد باقر صدر

"آيت اهلل العظمی شهید سید محمد باقر صدر" يکی از بزرگترين انديشمندان مسلمان و به تعبیر امام
خمینی(ره)"مغز متفکر اسالمی" در تاريخ اسالمی معاصر است.
"عالمه سید محمد باقر صدر" در تاريخ  52ذيقعده  3121در شهر مقدس "کاظمین" ديده به جهان گشود.
پدرانش همه از عالمان دين بودند .پدر بزرگش"آيت اهلل العظمی سید اسماعیل صدر"يکی از مراجع بزرگ تقلید
شیعه در نیمه اول قرن چهارده اسالمی بود .خواهرش"آمنه بنت الهدي صدر" يکی از زنان دانشمند ،شاعر ،نويسنده
و معلم فقه و اخالق بود.
" آيت اهلل شهید سید محمد باقرصدر" ،پس از آموزشهاي ابتدايی با راهنمايی دو دايی فقیه و دانشمندش
"آيت اهلل شیخ محمد رضا آل ياسین" و آيت اهلل "شیخ مرتضی آل ياسین" به فراگیري دروس حوزوي و علوم
دينی پرداخت.
تحصیالت علوم دينی را با کتاب "معالم االصول" نزد برادرش"سید اسماعیل" آغاز کرد .سپس به نجف اشرف
رفت و نزد استادانی نظیر"آيت اهلل العظمی سید ابوالقاسم خويی" " ،مرحوم آيت اهلل شیخ محمد رضا آل
ياسین"و"شیخ صدرا بادکوبهاي" به تحصیل پرداخت .در کنار آن ،فلسفه غرب و نظرات فالسفه غیر مسلمان را به

دقت مورد تحقیق و نقد قرار داد .کتاب "فَلسفَتُنا" گوياي ابعاد گسترده انديشه هاي فلسفی آيت اهلل شهید سید محمد
باقر صدر است.
وي از آغاز نهضت اسالمی امام در سال  3135ش از امام و حرکتش حمايت میکرد .در تمام چهارده سال
اقامت امام در نجف ،سید محمد باقر با ايشان ارتباط نزديکی داشت.اين جمله از ايشان معروف است که درباره امام
و نهضتش فرمود که«:ذوبوا فی االمام خمینی»یعنی در امام باید ذوب شد و از رهبری ایشان بدون چون و چرا
اطاعت کرد.
دوران مرجعیت آيت اهلل شهید سید محمد باقر صدر ،پس از وفات"آيت اهلل حکیم" ( 3131ق) آغاز شد و
بسیاري از مردم عراق از او تقلید کردند .اين امر حکومت بعث عراق را به وحشت انداخت.
"آيت اهلل صدر" براي بیداري مردم عراق و آماده کردن آنها براي قیام به آموزش درس تفسیر قرآن پرداخت.
حکومت صدام از اين موضوع به وحشت افتاد و در يک حمله همه جانبه همه نمايندگان آيت اهلل صدر را در تمام
شهرهاي کشور دستگیر و زندانی کرد .شهید صدر روز  31رجب  3133را روز اعتراض و اظهار انزجار از اعمال
ظالمانه رژيم اعالم کرد همان شب آيت اهلل صدر دستگیر و روانه بغداد شد .ولی براي ايجاد آرامش و جلوگیري از
گسترش اعتراض مردم ،مجبور شد که آيت اهلل صدر را آزاد کند.
رژيم صدام براي قطع رابطه مردم با آيت اهلل صدر ،خانه ايشان را به مدت  3ماه محاصره کرد .تا اينکه
"ابو سعید" رئیس سازمان امنیت نجف ،با عده اي از مزدوران امنیتی ،او را دستگیر و به بغداد منتقل کرد و پس از
مدتی آيت اهلل صدر و خواهرش بنت الهدي زير شکنجه هاي رژيم به شهادت رسیدند.
اين متفکر بزرگ در زمینه هاي مختلف علوم اسالمی فقه و اصول تألیفاتی دارد که در جهان اسالم و حوزه هاي
علمیه شیعه اثر گذار بوده و مورد استفاده قرار گرفته است و مجموعه اي هم تحت عنوان «اسالم يقود الحیاة»پس از

انقالب اسالمی عرضه کرد که ابعاد رهبري اسالم را در جامعه بشري را نشان می دهد از ديگر کارهاي آيت اهلل
صدر ،در جهت حمايت از انقالب اسالمی ايران ،تألیف سلسله کتابهاي"االسالم يقود الحیاه" در شش جلد بود.
مجموعه آثار ايشان عبارتند از:
" غاية الفکر فی علم االصول"
" فلسفتنا – فلسفه ي ما"(به فارسی ترجمه شده است).
" اقتصادنا – اقتصاد ما"(به فارسی ترجمه شده است).
" ماذا تعرف عن االقتصاد االسالمی"
" االنسان المعاصر و المشکله االجتماعیه"(به فارسی ترجمه شده است).
" البنک االّربوي فی االسالم"
" االسس المنطقیه الستقرا "(به فارسی و انگلیسی ترجمه شده است).
" بحوث فی شرح العروة الوثقی"(در چهار بخش)
" الفتاوي الواضحه"(رساله عملیه ي )
" منهاج الصالحین – و التعلیقه علیه"
" دروس فی علم االصول
" مباحث الدلیل اللفظی"
" تعارض االدلة الشرعیه"
" بحث حول الواليه"(به فارسی و انگلیسی ترجمه شده است).
" بحث حول المهدي"(با عنوان حماسه اي از نور به فارسی ترجمه شده است).
" المرسل و الرسول و الرسالة"
" احکام الحج"
" نظره عامه فی العبادات"(به فارسی ترجمه شده است).

" لمحة فقهیة عن دستور االسالمیه"(به فارسی ترجمه شده است).
" الصورة الکاملة القتصاد فی المجتمع االسالمی"
" الخطوط التفصیلیة عن االقتصاد المجتمع االسالمی"
" خالفة االنسان و شهادة االنبیا "
" منابع القدرة فی الدولة االسالمیه"
" البنک فی المجتمع االسالمی"

