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 چکیده
این مقاله بر آنست با استفاده از روش کتابخانه ای تسامح و همزیستی در اندیشه امام 

تمدن را آغاز می کند. موسی صدر را بررسی کند. از نظر امام، دین نقطة آغاز تمدنی انسان 

انسان برای تعامل با هستی ابتدا باید خود را  تعامل انسان با هستی است. در نظر ایشان، 

این معنا از اعتدال به تربیت کند. در نظر صدر یکی از نتایج اعتدال حکومت عقل است که 

شان صلح ای اجتماع سرایت می یابد که در آن همبستگی و پیوستگی جامعه را در پی دارد.

از که عبارت است  و تسامح را نشانه ایمان تلقی می کند که همة ادیان به آن باور دارند

امام صدر شیوة  .باالبردن شأن نیروی برادری در وطن واحد، از طریق محبت و تسامح

و عقاید انسان ها،  هاترام به انسان، احترام به دیدگاهجدیدی از گفت و گو را ایجاد کرد:اح

سخن نگفتن از طرف  قیم ندانستن خود نسبت به دیگری و نسبت به انسان، هام،رفع اب

انسان و اجازه دادن به اینکه خود او سخن و دیدگاهش را بیان کند و اجازه ندادن به 

خواهند اراده خودشان را بر انسان ستمگرانی که در حکم معبودان زمین هستند و می

 ..تحمیل کنند

 . اعتدال دینی، جامعه متکثر، گفت و گو تمدن، :کلمات کلیدی
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 مریم گمشاد

 کارشناسی ارشد علوم سیاسی، مفید قم

 

 نام نویسنده مسئول:

 مریم گمشاد

 

 روش امام موسی صدر در همزیستی ادیان
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 مقدمه
زمانی که امام موسی صدر در عراق مشغول تحصیل بود، دین در آن هنگام در حوزه سیاسی و اجتماعی کامالً کم رنگ شده بود و 

بحران اقتصادی و فرهنگی روبه  دولت های اسالمی وضعیت معیشتی مناسبی نداشتند. امام موسی صدر در این  شرایط که جوامع اسالمی با 

ن رو بودند، خواهان تغییر و اصالح با توجه به شرایط زمانی و مکانی جهان امروز بودند. امام موسی صدر در طول زندگی خود در لبنان بر ای

و برای حل مشکالت آنها اقدام اعتقاد بود که روحانیون فقط نباید در مسجد یا حوزه حضور پیدا کنند بلکه باید در بین مردم و جامعه باشند 

ت عملی کنند. از نظر صدر ادیان وظیفه داشتند تا زندگی انسان را ارتقاء دهند. تعامل و ارتباط مردم در طول زندگی  صدر در لبنان به صور

عتدال دینی در جامعه عملی اجرا شد. امام موسی صدر در مباحث اجتماعی و تمدنی بر اساس دیگاه تو حید محور قصد داشت  را بر اساس ا

حکمفرما نماید. تمدن در نظر امام موسی صدر از مباحثی بود که به آن توجه می کرد. هانتیگتن از جمله نظریه پردازانی بود که بر خورد 

سی صدر، تمدن ها و رویارویی تمدن ها را مطرح کرد و برتری تمدن غرب را نسبت به دیگر تمدن ها بر جسته کرد. اما دیدگاه تمدنی مو

 همزیستی مسالمت آمیز و تعامل در درون جامعه لبنان و رابطه دوستانه با سایر ادیان در سطح جهان بود. 

صدر  به اجرایی شدن اعتدال دینی در جامعه متکثر اعتقاد دارد. فیرحی اعتقاد صدر به اعتدال دیتی در جامعه متکثر را این گونه 

شمارم و در نظر من شود محترم میهایی را که به نام دین تشکیل میها و مذاهب و تجمعس، فرقهدر حقیقت من همه مجال»بیان می کند: 

تدین غیر از فرقه گرایی است. در حال حاضر سه شعار وجود دارد: سکوالریسم، فرقه گرایی و اعتدال دینی. که ما اعتدال دینی را تدین 

 (.۳:  ۱۳۹۵فیرحی، «)ستنامیم. تدین و ایمان به اهلل که خداوند همه امی

امام موسی صدر در هنگام ورود به لبنان پیام همزیستی و تسامح با ادیان را سر داد. ظلم، خشونت، عدم درک دیگران ، غیبت و 

و درک  بدبینی به دیگر ادیان مواردی هستند که اعتماد و تفاهم را امکانپذیر نمی سازد.  موسی صدر با پیام تسمح و احترام متقابل و محبت

ام دیگران تو انست از همة ادیان در جامعة لبنان به عنوان سرمایة ملی استفاده کند. بکارگیری گفت و گوی سازنده از موارد مهمی بود که ام

 صدر با توجه به تعالیم اسالمی در جامعة لبنان برای همزیستی  آغاز کرد. 

 است؟ سوال اصلی: روش امام صدر در همزیستی ادیان بر چه اساسی

های الهی و انسانی محترم شمرده می شود اعتقاد دارد که در آن همه آرای و فرضیه تحقیق: صدر به نوعی حکومت مردمی که ارزش

های اجتماعی اهمیت دارد. صدر از انسان به عنوان عامل تمدن ساز یاد می کند که دین اسالم ظرفیت تمدن های جدید را دارد.  مشارکت

زیستی ایجاد شده بود  که  وهم صلح بین دین، مذهب و فرهنگ های گوناگون روز نشان دهنده جامعه متکثری است که جامعه لبنان آن

اقتصادی را ایجاد کرده بود. صدر، هم زیستی در جامعه متکثر را از طریق اعتدال دینی امکانپذیر  و اجتماعی عدالت و زمینه ای برای پیشرفت

 با با توجه به اصول و قواعد گفت و گو ی صحیح گفت و شنودی و درک و پذیرش دیگری امکانپذیر می داند. می داند. همزیستی درجامه را

 

 ویژگی های تمدن در نظر امام صدر
امام موسی صدر در شروع فعالیت های اجتماعی اش در نشریه مکتب اسالم مباحث تمدنی را مورد توجه قرار داد. امام موسی صدر 

و تمدن غرب و شرق را مطرح می کند و انقادهای خود را نسبت به تمدن غربی به عنوان رقیب تمدن اسالمی مطرح می در مباحث تمدنی، د

ترین نکته در آموزه تمدنی امام صدر مهم»کند. امام صدر با مطرح کردن تمدن شرقی و اسالمی در صدد باز سازی تمدن نویین اسالمی بود. 

فرمایند: شود. امام در سخنی میوان عامل و فاعل تمدن سازی و دین به عنوان محتوا و هدف تمدن مطرح میاست. انسان به عن« دین و انسان»

 دانند.امام موضوع تحول، پیشرفت و تمدن را به نوعی تعامل انسان با هستی و حیات می. «های جدید را دارددین اسالم ظرفیت ایجاد تمدن»

هایی با فرهنگ دارد و فرهنگ اصوال تعامل انسان با خویشتن هستی است. از نظر امام تمدن تفاوت تعامل انسان با تمدن در نظر ایشان، 

خواهد به کمال برسد باید با هستی باید با تعامل خویشتن، خویش را تربیت کند و اگر میاست و  خویش است. انسان فاعل و عامل تمدن 

 برقرار  کند.  تعامل

به باور ایشان تمسک نگاه کند، آنی امام صدر قرار دارد و اگر دین نقطه آغاز حرکت تعاملی را تعیین میاگر انسان در مرکز نگاه تمد

. است برخوردار سازیتمدن ظرفیت از کانونی نقطه یک عنوان به دین موسی امام نظر از .دهدبه قرآن فهم روزآمد را در اختیار انسان قرار می

های غیردینی بحث تمدن غرب را پیش کشیده و سواالتی برای از نو ساختن انسان است. ایشان در تمدن به طور کل نگاه امام به دین تالش

«) . امام صدر موفقیت صدر را تنها پیشرفت مادی تلقی می کرد و در حوزه های انسانی پیشرفتی نداشته اندکننددر نقد آن مطرح می

 (.۲: ۱۳۹۵لکزایی

اند که در عنصر نیز از تمدن ارائه کرده و بر این اساس تمدن را در تعامل با حیات و هستی دانستهامام موسی صدر تعریف دیگری را »

گردد. بنابراین عامل و کارگزار تواند خودش را شکل بدهد. به عبارتی تمدن تعامل با خویشتن خویش است که به خود انسان باز میمدنیت می
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ها در عرصه تمدن هم از این نقطه رود. طبیعتا تفاوتده آزاد خودش به سمت تمدن سازی میتمدن خود انسان است. انسان است که با ارا

 .گیردنشات می

هایی که کند، با توجه به شرایط جامعه محل زندگی و فرهنگ، علوم و دانشاینکه انسان در تعامل با خود و هستی چگونه رفتار می

بر این اساس است  منظور و مراد امام موسی صدر از تمدن ای خاصی برای انسان داشته باشد.هگیریتواند جهتشود، میدر آن محل تولید می

های تمدنی خود ابتدا توضیح کند. امام با استفاده از این معنا در نظریهدر لغت عرب استفاده می« حضاره»امام برای این تبیین از مفهوم  که

گیرد. این ثبات و آرامش در الم امام صدر تمدن در حضر، استقرار، آرامش و ثبات شکل میچیست؟ بر مبنای ک« سَفَر»و  «حَضَر»دهد که می

سیس یک تمدن أکند؛ یعنی انتقال و تحرک در سفر به قدری زیاد است که امکان تیاد می« بادیه نشینی»است که امام از آن به « سفر»مقابل 

 .از توجه امام به تمدن استدهد. بنابراین شهر و شهرنشینی نقطه آغرا به دست نمی

سازند و یا ای از زندگی است که افراد مستقر آن را میتمدن شیوه»گوید که امام صدر در یکی از تعاریف خود درباره تمدن می

انسانی شود که بر اساس نظر امام نقش انسان در این پیدایش بسیار مهم است، در این تعریف چگونگی پیدایش تمدن مطرح می« گزینند.می

 «فرهنگ»: کندمی استفاده مهم بسیار ژهکند. امام در جای دیگری برای توضیح تمدن از دو واسیس تمدن اقدام میأکه در شرایط و آرامش به ت

 .«مدنیت» و

یات سازی است و مدنیت الیه سخت و ظاهری آن. امام فرهنگ را به حدر نگاه امام صدر فرهنگ الیه نرم و معنوی در تمدن و تمدن

را نیز جلوه ظاهری و بیرونی « مدنیت»کند. در مقابل امام صدر شود، تعبیر میها که شامل علوم، فنون، فلسفه، ادبیات و هنر میمعنوی انسان

 از مظاهر آن است. بنابراین در تبیین مفهومی تمدن غیر از …داند، که ساماندهی، آبادانی، سازندگی، آبرسانی وهای شهرنشین میانسان

کند، به بحث فرهنگ و مدنیت هم توجه داشته و این دو عنصر را از ایجاد می« حضر»و « سفر»تقابلی که امام صدر بین دو مفهوم متضاد 

 .شودداند. در واقع تمدن بازتابی از حاالت ذهنی و درونی انسان تلقی میعوامل شکل دهنده تمدن می

توان به این نتیجه رسید که فرهنگ بر این اساس می .اندتعبیر کرده« دگی عقالنیزن»امام موسی صدر در جای دیگری از فرهنگ به 

توان گفت که از نظر امام تمدن در یک کنند، بنابراین میدر نگاه امام یعنی زندگی عقالنی و وقتی ایشان تمدن را نیز به تمام علوم تفسیر می

 همان(.« ) آیدفضای عقالنی به وجود می

 

 اعتدال دینی
توانند سه حالت افراط، تفریط و اعتدال چون فضائل اخالقی با احساسات و افعال سروکار دارد و افعال و احساسات میارسطو ز نظر ا

بنابراین افراط در آنها ناصواب و تفریط نکوهیده است، ولی حد  .داشته باشند، راه رسیدن به فضیلت، رسیدن به حد وسط )حد اعتدال( است

 (. ۹۲)ماریه سید قریشی و همکاران:  کندکند و حد وسط را جستجو میت و فرد عاقل از هرگونه افراط و تفریط پرهیز میوسط پسندیده اس

اعتدال در اندیشه امام موسی صدر به ارسطو نزدیک است. بنابراین یکی از خصوصیات بارز امام صدر اعتدال  و مدارا و عدم تندروی 

اعتدال در شخصیت صدر ویژگی های و توجه و تمرکز بر مسائل اصلی و نه حاشیه ای بخشی از تسامح  صبر، خوش اخالقی، محبت و»بود. 

امام موسی صدر توانست با اعتدال، عمل و نظری را در این زمینه به نمایش گذارد. او معتقد است که همه انسان ها خوب و بر فطرت   .بود

ومی از بروز آثار این فطرت جلوگیری می کند. انسان مرتکب ظلم می شود اما در همان پاک خلق شده اند، چه بسا منافع شخصی و فساد عم

حالت فطرت وی او را به کمال دعوت می کند. در دورانی که گریز از اسالم و اسالم هراسی هدف اصلی قرار گرفته است باید این نوع نگرش 

 (. ۱: ۱۳۹۵)اسماعیلی، « امام موسی صدر بیشتر تبلیغ شود

چه توانسته به فعالیت های امام موسی صدر در لبنان مساعدت نماید عمل بر اساس اندیشه اعتدال در جامعه پیچیده و چند آن»

 فرهنگی لبنان بوده است. 

امام موسی صدر در پی خلق و نهادی سازی ابعادی از وجود انسان است تا در پی آن انسان و جامعه معتدل در لبنان متکثر بروز و 

کسانی هستند که از مبارزه و پیکار « اعتدال گرایان»است. در این نظر، منادیان و « میانه روی»ابد. به اختصار، اعتدال از نظر صدر ظهور ی

محرومان و ستمدیدگان در داخل جوامع اسالمی تصویر درستی به دست می دهند و شائبه تندروی و الحاد را از آن می زدایند. امام موسی 

شود که انسان درد دیگران را درد خود اعتدال حاصل درک وضعیت دیگران است و باعث می»یگر نیز بر این نظر است که صدر در جایی د

به معنای میانه روی است که « عِدل»نگاه مفهومی امام موسی صدر را از اعتدال توضیح می دهد.  عِدل و عَدل. از نظر لکزایی  دو مفهوم بداند

. یابد ر به آن تصریح شد. عِدل به نوعی در برابری، توازن، برابری دو کفه ترازو و مواردی از این دست معنا میدر برداشت نخست کالم صد

 است. هماهنگ اعتدال از معنای این با نیز بودن «وسط امت» به اشاره گفت بتوان شاید

اجتماعی را به دنبال دارد و همان معنای دومی به معنای نشاندن هر چیز در جای خود است. این معنای از اعتدال، همبستگی « عَدل»

این برداشت  .است که امام موسی صدر از اعتدال مطرح می کند که ما باید به درک وضعیت دیگران بپردازیم و درد آنان را درد خود بپنداریم
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ی است که اشیای پیرامونمان در مرحله به معنای آن است که اشیای هستی باید از یک پیوستگی برخوردار باشند. بنابراین اعتدال در جای

نخست با همدیگر پیوستگی داشته باشند. در نتیجه این معنای از اعتدال به اجتماع سرایت می یابد که در آن همبستگی و پیوستگی جامعه 

 (.۱:  ۱۳۹۵لکزایی،« را در پی دارد

 

 جامعه متکثر
در واقع ایشان در ومیت ها و مذاهب انسجام و همبستگی را ایجاد کرد. امام موسی صدر در جامعه متکثر لبنان با توجه به تنوع ق»

تأکید ایشان بر پذیرش تفاوتها، همزیستی . برابر مخالف خود به لحاظ نظری و عملی با گشودگی و از روی اعتدال و عقالنیت رفتار می کرد

بین دینی مؤلفه هایی است که صدر با تأکید بر آنها تالش مسالمت آمیز، همبستگی اجتماعی و تأکید بر مشترکات انسانی، بین مذهبی و 

ت گفت کرده است به تحقق و ایجاد اعتدال در جامعه لبنانی اقدام نماید. گفتگو تنها راه رسیدن به اعتدال و عقالنیت است. ایشان البته الزاما

 (. ۳: ۱۳۹۵اسماعیلی «) اد و اطمینان متقابلو شنود را هم ذکر می کند که عبارتند از: آزادی، امنیت، احترام متقابل، اعتم

به عقیده امام موسی اختالل مناسبات میان ادیان و انسان باعث فروپاشی هر دو مفهوم در جهان معاصر شده است. مقوله تکثر ادیان »

را حفظ کند. از نظر امام صدر  تواند وحدت ادیانبه خاطر محوریت قرار گرفتن خود ادیان پدید آمده است، در این میان انسان است که می

ها به خاطر برخی مصالح دین را به نسبت ادیان وظیفه داشتند انسان را ارتقا دهند، بنابراین در خدمت انسان بودند، اما زمانی که متولیان دین

  شدند.  متفرق دادند، ادیان انسان ارجح

به انسان، بازگردند. بنابراین وحدت ادیان پایه محوری وحدت  خواهد ادیان دوباره به جایگاه اصلی خود، یعنی خدمتامام می

های فکری هاست. اگر ادیان را در خدمت انسان قرار ندهیم در دام سکوالریسم خواهیم افتاد. بر این مبنا هیچ شباهتی میان چهارچوبانسان

گرایی، تمدن و ساختارهای تمدنی در مندی، رسالتایتامام موسی صدر با دیگر متفکران اجتماعی وجود ندارد. این تفاوت را در مباحث غ

متفاوت شده و وجه « انسان و خدا»توانید مشاهده کنید. به طور کل ساختارها و مسائل اساسی تمدن با دوگانه منظومه فکری و عملی امام می

 (. ۲:  ۱۳۹۵میرزایی،«.)گیردگرایی به خود میگرایی و هدفرسالت

ادیان در معنای توحیدی به نوعی دارای وحدت هستند و بنابراین در مهم است که  اعی از منظر صدردین در همبستگی اجتم»

امام موسی صدر . همبستگی اجتماعی باید لحاظ شود. امام موسی صدر فرقه ها را تهدید تلقی نمی کند و فرصتی برای تعالی جامعه می داند

این باور است که چنین دولتی باید فراتر از طوایف و اقوام و مذاهب حرکت کرده و انسان از نوعی دولت آسمانی سخن به میان می آورد و بر 

 همان(. « ) را مورد توجه قرار دهد و از آسمان به مردم نگریسته و امور جامعه را فارغ از همه تعلقات تدبیر نماید

در این راه جدید  .گانه فرقه گرایی و سکوالریسم عبور کردامام موسی صدر معتقد بود باید به راه سوم رسید که از دواز نظر فیرحی » 

، اما دموکراسی سکوالر نیست. این دموکراسی غیرسکوالر را امروز تحت عنوان استفرقه گرایی نیست، دموکراسی است اما  دین ورزی 

بلکه سهمیه  موکراسی نیز اکثریتی نیستاما حکومت دینی نیست و داست  نامند. در این تئوری دین ورزیدموکراسی انجمنی یا توافقی می

توان فرقه گرایی و سکوالریسم می»ای است. فیرحی معتقد است تا نتوانیم از این دوگانگی عبور کنیم نمی توانیم راه حل سومی را درک کنیم. 

«. فرقه گرایی و فروپاشی جوامع مبتال شدآنکه به آثار منفی را مردود دانست و در کنار آن از رهاوردهای دین و نتایج مثبت آن بهره گرفت بی

هایمان که ما در جامعه خودمان با هم زبان د و پذیرمذهب را می دیگر  طرفو از  پذیرداز یک طرف تکثر را به شدت میاز نظر فیرحی، صدر 

اگر  .انتقال می دهد در سطح جهانی . در حالی که امام بحث را به همزیستیارتباط برقرار کنیم توانیمفاصه مذهبیمان بسیار کم است نمی

نهایت منجر به تبادل معارف و تجارب تردید خطری برای کشور است اما اگر این تعدد در تعدد فرق باعث جدایی یا ضعفی در جامعه شود، بی

 (. ۳، ۱۳۹۵فیرحی: « ) به منزله نیرویی برای کشور است ها شودو تمدن

 و همگرایی اجتماعی ،ای دامن زدن به اختالفات نیست، بلکه الزمه هویت جمعی و کار جمعیپذیرش تکثر به معناز نظر الویری، 

ها دهی امور این فرقهو سازماندر لبنان  مختلفهای وجود فرقهکه  ردب گمان هرکس» .همگرایی با آنها است پذیرش تکثرها و کوشش برای

یافته مختلف، سازمان هایوجود فرقهکه  است. ما بر این باوریمنگریسته تنگ ای ریچهاز داین مسئله است، به ملی سبب ضعف احساسات 

صدر  از تکثر »)الویری،(.  «. هاستعصر و اعصار گذشتدر این  ها انسانمیلیارددستاوردهای  رویبه تمدن های و دریچه نقطه آغاز همکاری

اند که همه رمایه اجتماعی بوده است که با وجود تفاوت تجمعی از یک پیکرة واحد را تشکیل دادهها و ادیان به دنبال دست یابی  سفرهنگ

 همان.  « در کنار هم همبستگی ملی و انسانی را ارتقا می بخشند
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 تسامح  و مدارا با دیگری
 ان و حکومت تعقیب و اجرا شود.ضرورت تعامل با مردم هم از دیگر مباحثی است که امام موسی صدر معتقد است باید از سوی حاکم

بر اساس بحث های نظری و اقدامات وی و نیز گفته های دیگران به نظر می رسد ایشان به دنبال تحقق حکومت اسالمی هم بوده است اما به 

کند؛ به گونه صورت تدریجی. نکته مهم دیگری که در اینجا می بایست بدان اشاره کرد، اینکه وی به سمت یک دولت سازی هم حرکت می 

 .ای که می توان گفت: وی از انسان سازی و جامعه سازی و نهادسازی به دولت سازی رسید

 فطرت بود، ساده او اجتماع و بشر زندگى وجود نداشت، ها آن میان تضادى روز آن در و بودند واحدى امت همه( آغاز در) ها انسان»

  فرمان طبق را خدا. بود ناچیز ها آن میان در کشکشم و اختالف و هوى هاى انگیزه و نخورده، دست ها

 مى و گرفت خود به اجتماعى ها شکل انسان زندگى سپس. دادند مى انجام او پیشگاه در را خود سادة وظایف و پرستیدند فطرت مى

 نها انسا زندگى دوم مرحلة این و شود؛ مى تأمین اجتماع دل در فقط او تکامل و شده است آفریده تکامل براى انسان زیرا شود؛ چنین باید

 کس هر حقوق و حق تعیین و عمل نظر از و چه عقیده و ایمان نظر از چه آمد، وجود به تضادها و ها اختالف اجتماع، ظهور هنگام به ولى .بود

 مختلف پایان هاى جنبه در او فاتاختال به تا شود ها مى آن هاى هدایت و انبیا تعلیمات و تشنة قوانین بشر جا این در. اجتماع در گروه هر و

 و گرفت، خود به آیین و دین لباس قوانین این و پیدا شد، سازد برطرف را آمده پدید اختالفات که قوانین وضع به احتیاج جا این از دهد؛

 .شوند راه تهذیب آن از ممرد تا شود، تشریع آن در عباداتى شد الزم تکمیلش و اصالح براى و شد، و عقاب ثواب و انذار و بشارت مستلزم

 جامعة قدرت و قوام باعث وحدت« .  وحدت»  پرتو امت در که اخالق و علم عقالنیت، ، دین: از اند عبارت واحده امت اندیشة مبانی و ارکان

 جهان لهی سراسرا ادیان سایر با حتی و اسالم امت مجموعة در اسالمی وحدت تحقق معنای به شود اسالمی می واحده امت تشکیل و انسانی

 ایجاد الهى، آزمایش به توجهی بی دنیاطلبی، برای ستم و ظلم. انسانی باشد واحد امت تشکیل نویدبخش درنهایت، که ای گونه به است، اسالم

 غیبت و دیگر یک کردن به توهین دیگر، یک به گمانى بد اکردن، استهز شیطان، دشمنی دشمنان، توسط افکنى گرایی، تفرقه فرقه و اختالف

 است پرواضح. باشد آن به رساندن آسیب یا واحده امت تشکیل در جهت مخربی عامل تواند می ضداخالقی و غیرانسانی رفتارهای کلیة البته

 رسای و زبان ، نژاد ، ، قومیت ملیت ، مذهب ، دین بر تأکید با ، شود می افزوده تنوعش و تکثر بر روز به روز که ای در جامعه و امروزه که

 است جهانی واحدة امت ایدة این و. کرد زندگی ها ملت و ادیان میان و دوستی صفا و صلح با توان نمی هرگز خاص اجتماعی زندگی عناصر

 عین در توان می عالم سراسر های انسان تک تک انسانی فطری واالی های ارزش بر نظر اتفاق با و ظاهری های تفاوت انگاشتن با نادیده که

 و ارمغان آورد به بشری آحاد تمامی برای را دوستی و صفا ، صلح ، همفکری و همکاری ، سارتعاون سایه در و ، متعال واحد خدای به اعتقاد

 (.۹7 :۱۳۹۵مریدی، و برخاست. )بهشتی مقابله به هواپرستی و خودخواهی ، ظلم انواع با

گان برجای گذاشت.  همزیستی را ترویج داد. و رسالتی برای آیندهامام موسی صدر در هنگام ورود به لبنان پیام تسامح با دیگری    

 های دور با تسامح و لبنان از گذشته»بین مسلمان و مسیحیان تنها با تسامح امکانپذیر می دانست. 

همة ادیان  (. ایشان صلح و تسامح را نشانه ایمان تلقی می کند که۱:۱۳۹۵صدر،«.) ا استهمزیستی میان مسلمانان و مسیحیان آشن

کنیم، که عبارت است از باالبردن شأن نیروی برادری در وطن تر از تسامح نزد امام صدر را استنباط میما تفسیری حیاتی»به آن باور دارند 

انیت را به جهان امروز ما، بیش از هر چیز به سخنی نیاز دارد که جایگاه انسان را باال ببرد و سخنی که انس واحد، از طریق محبت و تسامح.

ها را از هم دور کرده است. از این رو، تسامح در و انسانافزایش یا فته است  انسان بازگرداند، زیرا خشونت و تعصب و نژادپرستی در جوامع

ای د تا جامعهای ملی آمده است که افراد را به یکدیگر نزدیک کند و آنان را گرد هم آورسخنان امام، با عبارات مختلف، به هدف ساختن سرمایه

امام موسی صدر در تساهل و درک دیگران را که با متفاوت هستند با نگاه دور اندیشی به آینده و  .نیرومند را تشکیل دهند و ارتقا بخشند

اتفاقی رغم هر خواهیم که با یکدیگر زندگی کنیم، علیوطنانی مسلمان و مسیحی میما هماجماع در  تمدن واحده این گونه بیان می کند: 

چه رخ داده است، نتیجة کردار ما و ارادة ما ریزی و ویرانی که رخ داده باشد. آنرغم هر خونکه در گذشتة نزدیک یا دور افتاده باشد و علی

مان الت تمدنیهایمان و رسورزیم و با آرزوهایمان و ارزشجوییم و بر همزیستی با یکدیگر در وطن واحد اصرار مینبوده است. ما از آن برائت می

 (.  ۱:  ۱۳۹۵صدر، )«م کنیزندگی می

نصیری ریشه های صلح را از منظر امام موسی صدر را در دو مبحث مطرح می کند، نگاه به خود و نگاه به دیگری. ایشان مطلق انگاری 

توانیم رفتار صلح کنیم، چگونه مییکی از معضالت اساسی ما این است که ما وقتی خودمان را مطلق تلقی  نسبت به خود را مطرح می کند،

« دیگری»آمیز با نزدیکترین کسان خود داشته باشیم؟ نکته مهم امام صدر این است که ما نباید خودمان را مطلق و خطاناپذیر تلقی کنیم. بحث 

« دیگری»ر نیز نوع نگاه ایشان به کنند. در منظومه فکری امام موسی صدنیز بسیار مهم است که امروزه فیلسوفان غربی روی آن بسیار تفکر می

شناسی که برگرفته از مکتب اهمیت و ارزش امام موسی صدر در این است که به لوازم این مبانی انسان بسیار مهم است و جای بحث دارد.

ست که پذیرش اختالف به انکته مهم این  د. کند در مقام عمل التزام عملی به آنها داشته باشاهل بیت است، اعتقاد راسخ دارد و تالش می

http://www.johi.ir/


 56 -64، ص 1396 پاییز، 11، شماره علوم اسالمی انسانی
ISSN: 2538-3671 

http://www.johi.ir 

 

 

صلح قابل جمع است و در میدان عمل امام موسی صدر بارها بر این نکته تاکید کرده و آن را به جوانان آموزش داده است. امام صدر بارها 

  (. ۲:  ۱۳۹۵)نصیری،  «تاکید کرده که ما نباید انتظار داشته باشیم تا دیگران مانند ما بیندیشند و مانند ما عمل کنند

 یاری و هماهنگی ، وحدتبرای  ها راانسان داند کهمی را نعمتی آن شناسد، بلکهمی تیرسم بهرا   تنها اختالف صدر، نه موسی امام »

از  گیرند. ا بر عهدهر خویش الهی رسانند و رسالت انجام خداوند را به جانشینی جمعی، وظیفهدسته باشند و با تالش دهد تا بتوانند با هممی

فرآیند آشنایی، همکاری،  که بدانیم فطری و زیبایی از کمال ایرا جلوه و آن را بپذیریم  و رأی عقیده جهانی، باید اختالف در جامعه نظر ایشان

 از جهان اسالم که و نیز در تصویری کالبد آدمی در تنوع تعبیر بهتر، این اختالف، یا به کند. اینمی را تسهیل و وحدت ، همبستگیپیشرفت

 به یابیرویه، دست وحدت به رسیدن و بدون فرهنگی هایتالش میان ایجاد هماهنگی شود. در واقع، بدونگر میکند جلوهمی ترسیم هستی

)فرخیان،  «نخواهد شد حاصل صلح سازیم و اجزأ را همانند و یکسان هافرآیندآرا ء ها، روش همه اگر بخواهیم پذیر نیست. همچنینامکان صلح

۱۳8۵ :۳۲۵ .) 

آنچه در اندیشه امام در هنگام تعامل مطرح است پذیرش و خوش گمانی نسبت به دیگری است. نقش و تأثیر انسان ها را در جامعه 

بر  ، امام از دیدگاه»افزایش علم و اعلمیت انسان امکانپذیر می داند.  بشری مهم می داند و به تعالی رسیدن انسان و درک دیگران را به وسیلة

 قرار داده زمین خدا بر روی و جانشین خلیفه آدمی گرا باشد، چرا کهعلم خویش، موجودی وجودی رسالت به با توجه که است الزم انسان

 امر پروردگار فرشتگان به که است، چندان گردیده او تعلیم و اسمأ به و علل اسباب و علم قرار گرفته در اختیارش هستی جهان شده، کلیدهای

 خدا بر روی جانشینی مقام انسان، یعنی اصلی جایگاه به رسیدن تنها راه تسخیر او درآمد. پس به تکوینی نیروهای آوردند و همه بر او سجده

 را کشف موجود در آن یابد و قوانین آگاهی موجود در آن و نیروهای هستی برساند، از جهان فعلیٌت را به بالقوه وهاینیر که است زمین، آن

 همان(.)«کند

 

 نقش گفت و گوی ادیان از دیدگاه صدر
حرکت می « حاشیه ها»سمت  امام صدر عالوه بر تکنیک دین اجتماعی برای اینکه امکان اصالح گری را در اندیشه به دست آورد، به

امام صدر بدون توجه به کلیشه ها در همه مسائل شیعه، از عدل و امامت تا عصمت، غیبت، زیارت قبور و.. با فرقه ها و ادیان دیگر گفت  کند.

رومان را مورد توجه وگو می کرد. از سوی دیگر او در طول زندگی خود تالش کرد که عالوه بر شیعیان، گروه هایی مثل زنان، یتیمان و مح

قرار دهد. اگر اقشار و طبقاتی این چنین در جامعه باشند، گفت وگویی شکل نمی گیرد و امکان دارد آن ها در اثر سکوت به سمت خشونت و 

ت. ند ساخاقدامات رادیکال حرکت کنند. امام صدر با کمک رسانی به این گروه ها و دادن آموزش های مختلف، گروه های حاشیه ای را قدرتم

امام صدر به نهادسازی اعتقادی وافر داشت، به نحوی که در مدت فعالیت های خود مجالس، احزاب، نشست ها و کنفرانس های زیادی را ایجاد 

در ترین تکنیک هایی است که امام صنمود. شیوه کار او فعالیت های جمعی و مورد خطاب قرار دادن همه گروه ها بود. نهادسازی یکی از اصلی

ان از آن بهره می گرفت و با استفاده از فنون کار جمعی و تشکیالتی فرایند رسیدن به درک و تفاهم و ایجاد کارآمدی های اجتماعی را سروسام

 (.  ۱: ۱۳۹۵د)جوادی، می دا

به عنوان یکی از توان آن را بنیان این تمدن اسالمی بود که از نقطه اول از خود دعوت نبوی شروع شد که می« وگوگفت»مقوله 

شباهت بسیار شگفتی بین رفتار تمدنی امام موسی صدر با چگونگی دعوت پیامبر  های اصلی تفکر امام موسی صدر نیز به حساب آورد.پایه

از توان به خوبی مشاهده کرد که چگونه ایشان های مختلف میهای متعددش با شخصیتوجود دارد. از میان سفرهای گسترده امام و مالقات

وگو را به سبک جدیدی رسانده منطق بعثت نبوی الگوی حرکتی خود را گرفته و در عمل با توجه به شرایط زمانه خود آن را اجرا کرده و گفت

وگویی خودش را امام موسی صدر در یک منطق گفتتوان سیره، روش و مشیوگویی که در قرآن هست، میبا عنایت به منطق گفت .است

وگوی تمدنی در قرآن گوش دادن به مدعیات مخاطب و اهمیت بحث استماع است. شاید به تعبیر برخی از بزرگان روح ول گفتدنبال کرد. اص

وگو به معنای یک طرفه. استماع در قرآن منطق روایی دارد و شنیدن سخن دیگران همانگونه که به وگو شنود است نه گفتاین اندیشه، گفت

حاکمیت فضای علمی و اجتناب از فضای احساسی که از برخی آیات قرآنی استنباط  .وگوها بوده استاصول این گفت آن اعتقاد و باور دارند از

وگو در هر تواند به تمدن منجر شود. آیات متعددی که در قرآن وجود دارد و بر گفتوگوهایی است که میشود، دومین ویژگی از گفتمی

کنند، بسیار مورد استفاده امام موسی صدر است. بر مبنای این آیات اگر تنها یک و ادیان دیگر تاکید میها و مذاهب شرایط با پیروان اندیشه

های اشتراک بیشتر وجود دارد و طبیعتاً هایی که زمینهوگو فراهم شود. چه برسد با گروهزمینه مشترک هم وجود داشته باشد باید فضای گفت

وگوکنندگان نیز از میان قرآن استخراج همچنین لزوم قرار گرفتن در یک سطح یکسان میان گفت .کندوگوهای بیشتر جریان پیدا باید گفت

امام صدر شیوه جدیدی از گفت و گو را ایجاد کرد که در رشد تمدن ها  .وگویی امام موسی صدر کامال مشهود استشود و در سیره گفتمی

و عقاید  هاترام به انسان، احترام به دیدگاهشامل موارد زیر می شود: اح وگید از گفتهای این شیوه جدامام صدر ویژگینقش مهمی دارند. 

سخن نگفتن از طرف انسان و اجازه دادن به اینکه خود او سخن و  قیم ندانستن خود نسبت به دیگری و نسبت به انسان، رفع ابهام،انسان ها، 
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» خواهند اراده خودشان را بر انسان تحمیل کننددر حکم معبودان زمین هستند و میدیدگاهش را بیان کند و اجازه ندادن به ستمگرانی که 

 (. ۶: ۱۳۹۵باغستانی، 
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 نتیجه گیری
به عقیده امام موسی اختالل مناسبات میان ادیان و انسان باعث فروپاشی هر دو مفهوم در جهان معاصر شده است. مقوله تکثر ادیان 

تواند وحدت ادیان را حفظ کند. از نظر امام صدر دیان پدید آمده است، در این میان انسان است که میبه خاطر محوریت قرار گرفتن خود ا

ها به خاطر برخی مصالح دین را به نسبت ادیان وظیفه داشتند انسان را ارتقا دهند، بنابراین در خدمت انسان بودند، اما زمانی که متولیان دین

امام موسی صدر  از مذهب، دین، ملیت در جهت تحکیم جامعه متکثر لبنان استفاده نموده است و  شدند.متفرق ، ادیان دادند انسان ارجح

سعی در وحدت بخشیدن مذاهب، فرق و ادیان مختلف را داشت و درجهت تقریب مذاهب در لبنان کوشیده است و در برخی از اختالفات 

 میانچی گری کرده است. 

را  آن شناسد، بلکهمی رسمیٌت پذیرد و بهاز یکدیگر است، می تمییز مردم موجب را، که تنها اختالف صدر، نه موسی امام اندیشه

 جانشینی جمعی، وظیفهدسته باشند و با تالش دهد تا بتوانند با هممی یاری و هماهنگی تالش، وحدت ها را در راهانسان داند کهمی نعمتی

 و محصول و رأی عقیده جهانی، باید اختالف در جامعه از نظر ایشان گیرند. چرا که را بر عهده خویش الهی رسانند و رسالت مانجا خداوند را به

امام  د.کنمی را تسهیل و وحدت ، همبستگیفرآیند آشنایی، همکاری، پیشرفت که بدانیم فطری و زیبایی از کمال ایرا جلوه و آن را بپذیریم

صدر با استنباط از آیات قران روشی جدید در گفت و گو ایجاد کرد، گفت و گویی بر اساس احترام محبت و تسامح با دیگران که عقاید مخالف 

 با ما دارند.
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