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  تقریب مسلمانان و مسیحیاندر 
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  دهكيچ
انـد. در وراي  تحقق آن تالش بسیار نمـوده براي تقریب ادیان، ازجمله مسائلی است که برخی عالمان دین در طول تاریخ 

عمـل آشـکار خواهـد     ةهاي تقریبی، مبانی معرفتی مختلفی وجود دارد که با توجه به آن، تجلیات متفاوتی در حـوز فعالیت
و گسترش فضاي تقریبـی میـان پیـروان ادیـان      ساز ارتقاتواند زمینهیم، تقریبکید بر مبانی صحیح أسازي و تشد. شفاف

سـخنان و آثـار   تالش دارد بـا واکـاوي   باشد. این پژوهش داران این عرصه، امام موسی صدر میالهی گردد. یکی از پرچم
گرایـی تمـام   هـم  .بازشناسایی نمایـد شناسی شناسی و انساندین شناسی،یهست ةدر سه حوزوي را ، مبانی معرفتی ایشان

در ایـن سـه حـوزه    صـدر  امام موسـی  جمله مبانی معرفتی از، حقیقت دین و توجه به کرامت انسانهستی، نگاه متعالی به 
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  مقدمه
چنین برخـورداري از دشـمنانی کـه    اي واحد است و همدهکده ۀمثاببهجهان در عصر جهان کوچک، که 

تقریب میـان پیـروان ادیـان     ۀصدد نابودي ادیان به دست مؤمنان الهی هستند، ضرورت گسترش اندیشدر
 تـرین حیان نزدیـک شود. در این میان، به تعبیر قرآن کریم، از میـان پیـروان ادیـان الهـی، مسـی     روشن می

  .)82(مائده:  اندشدهدوستان به مسلمانان شمرده 
ن یگر، همچنـ یدیکـ ت نسبت بـه مقدسـات   یحیروان اسالم و مسیرهبران و پ یهمدلکه  استروشن 

بات و   ن و دوریاز تـوه  ي، خـوددار ینیددرك اصطالحات و استعارات درون يتالش برا شـدن از تعصـ
ب را یـ لۀ تقرئت توجـه بـه مسـ   یـ توانـد ضـرورت و اهم  یمخود قائل است،  يکه هر طرف برا یازاتیامت
روان یـ پ يرا بـرا  ین الهـ یـ ن دو دیقت اهداف ایه حقک يدن به روش واحدیرسن، یارتر سازد. بنابراکآش
  سازد.یتر مان را آسانیروان ادیان پیوند میتعامل و پ يهاش نشان دهد، راهیخو

ان و یحیان مسـ یـ ب میـ تقرلبنـان،  ست سالۀ خود در یحضور بدر طول  صدر سیمو امام یرة عملیس
بنـد  یو پا ردیـ بتواند مورد اعتماد پاپ و اسقفان قرار گ یعیمجتهد ش یکه کنی. ادهدنشان میمسلمانان را 

ـ یـ موفـق در عرصـۀ تقر   يالگو یکاز حاکی باشد،  یخطوط قرمز اسالم یبه تمام ان اسـت.  یـ االدنیب ب
ن دو یـ ان ایـ م اندنتوانستهستی دربهاند، نمودهنی فراوا يهان عرصه تالشیدر اه کبسیاري از اندیشمندانی 

 يربنـا یه زکـ  یمعرفتـ  ید تالش نمود تا مبـان یگاه، بایدن به آن جایرسبراي د یتردبی ند.یهدف جمع نما
  افت.یدست  یحیصح يالگو یکبه آن،  و در پرتوشود  ییشناسااست،  یبیتقر يهاتیفعال یتمام

 یشناسـ نیـ ، دیشناسیدر سه حوزة هست امام موسی صدر یمعرفت یتالش شده تا مبانن مقاله، یدر ا
  مورد بازکاوي و شناسایی قرار گیرد. یشناسو انسان

سـت، بلکـه مقصـود،    یوگو مراد نشود، تنها گفتالزم به یادآوري است زمانی که بحث از تقریب می
تقریـب، بسـیار    ةحیان و مسلمانان شود. بنابراین، دایـر هرگونه فعالیتی است که موجب نزدیک کردن مسی

  .وگو استگفت ةفراتر از دایر
وجـود  ن یو همچنـ  امام موسی صدراز  یره و خاطرات شفاهیفراوان در مورد س با وجود منابع نسبتاً

ان یـ شـان م یا یبـ یدر عرصـۀ روشِ تقر امـا  ایشـان،   يریو تفسـ  یاسـ یس يهاشهیرات و اندکاز تف یبرخ
  است.ده یبه چاپ رس يامقاله ینگاشته شده و نه حت یتابکنه ان و مسلمانان، یحیمس

  صدر يامام موس يسشنايهستنگاه 
در . باشـد میگشا ار راهیب بسیدر عرصۀ تقرکه است  ياگونهبه، یبه جهانِ هست امام موسی صدرنگرش 

موسـی  امـام  همـواره  رو، ازایـن ؛ گراستوسته، هماهنگ و همیپبه هم یشان، جهانِ هستیا يرکمنظومۀ ف
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نـد. وجـود   کیتالش مبوده،  ین هستیاز ا یبخشعنوان به ه خودک ییهاانسان ییگراهم يدر راستاصدر 
بـه اجمـال، برخـی    سـازد.  مـی روشن این عرصه  درشان را یا يمبنایشان، در نگرش ا سیاسا ییهامؤلفه
  رتند از:هاي فکري ایشان در این عرصه عبامؤلفه

 استوار است.گی و هماهن ییگرا، بر همیجهانِ هستـ 
 .باشندیم ین هستیاز ا یئجز ها و عملشانانسانـ 
هسـتی   ۀگرایی و خدمت بـه یکـدیگر تـالش نکننـد، اعمالشـان در صـفح      ها در راستاي هماگر انسانـ 

 .محکوم به فناست
هسـتی   ۀند تـا حرکـت انسـان را بـا همـ     ادادن انسان با هستی بوده و پیامبران آمده دین به منظور پیوندـ 

 .هماهنگ سازند
اي العـاده گرایی فـوق امام موسی صدر بر این باور است که تمامی اجزاي جهانِ هستی از همبستگی و هم

گرایـی میـان ذره و   برد، به سـبب هـم  کوچکی را که هوا آن را به این سو و آن سو می ةذرو  برخوردارند
گرایـی  روي زمین است، بر اصـل هـم   رهایی همچون باد، برق و هر آنچه بپدیدهدر تبیین و داند هوا می

  .)463 ، ص2 م، ج2000(ضاهر، کند تأکید می
در این میان، ایشان جسم انسان را مستثناي از این قاعـده ندانسـته، معتقـد اسـت: جسـم انسـان نیـز        

اي بدن از دست و کتـف و چشـم و   اي میان اعضالعادهگرایی فوقی از این جهانِ هستی است و همئجز
گرایـی میـان   رو، هـم ایـن دهد. ازگرایی این اجزاء با یکدیگر، انسان را تشکیل میصورت وجود دارد، هم

  .)463 (همان، صها امري ضروري و یک واقعیتی است که واجب است انسان
مـل اختیـاري انسـان، بـه     گرایی، سامان یافته است، عپس از بیان این نکته که تمامِ عالم تکوین بر هم

رو، هرگونه عمل انسـانی  ایناید در این چارچوب قرار گیرد. ازمنظور هماهنگ شدن با عالم تکوین نیز ب
هـایی کـه   گونه تالشتابد. در نتیجه، آنکه در این راستا نبوده و هماهنگ با آن نباشد، هستی آن را برنمی

دارد، خـود نگـه نمـی    ۀنباشد، جهانِ هستی بر صحیف در راه خدمت به انسانیت و خیرخواهی براي انسان
  .)167الف، ص1391(صدر، سپارد انگارد و به دست فراموشی میارزش میبلکه آن را حقیر و بی

عالَم، به منظور به کمال رساندن انسان در این نظام، دینی فرستاده است که کامالً منطبـق بـا    پروردگار
قواعد هستی است؛ یعنی رعایت حالل و حرام در دین، در راستاي حقایق جهان هستی است. به باور امام 

حرام الهـی را  موسی صدر، انسان اگر بخواهد از اثرگذاري در جهان هستی برخوردار شود، باید حالل و 
هاى جسم خود باشد، تحت تأثیر عالم ماده قرار رعایت کند. اگر کوشش انسان فقط در برآوردن نیازمندي
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(صـدر،  خداوند در زمین گردد  ۀخواهد گرفت و نخواهد توانست در جهان هستى مؤثر واقع شود و خلیف
دین، به منظور رسـاندن انسـان بـه    شارعِ  وخالق هستی عنوان به عبارت دیگر، خداوند. به)91ج، ص1391

ها پیوند با هستی برقرار خود، راه و روشی در قالب دین ترسیم نموده که در پرتو آن، انسان ۀکمال شایست
  .)117، ص1، ج2000(ضاهر، هستی هماهنگ کردند  ۀسازند. پس پیامبران، حرکت انسان را با هم

هـا  گرایی هرچه بیشتر انسـان است، تالش براي همتوجه به اینکه انسان از اهم اجزاء جهان هستی  با
هستی بوده و این امـر کمـک بسـزایی در هماهنـگ شـدن       يبا یکدیگر، در راستاي هماهنگ شدن اجزا

کنـد، بـا    صـعود تر شـده و  چه کاملرو، ایشان معتقد است که انسان هراینکند. ازهرچه بیشتر هستی می
تـرین اهـداف، آن   شود. همچنین گرامـی از دیگران دورتر می جوشد و هرچه تنزل یابد،دیگران بیشتر می

  .)40، ص1384(صدر، ها را گرد هم جمع کند اهدافی است که انسان
ـان    هستی خصوصیتی جدا يگرایی در اجزاتوان گفت هممجموع آنچه گذشت، می از ناشـدنی اسـت. انس

ـان  تی، باید همبخشی از جهانِ هستی، به منظور هماهنگی با تمام هسعنوان به هم ـا داشـته   گرایی با دیگـر انس ه
ـا آن     باشد. اگر عمل انسان به منظور خیرخواهی و خدمت به دیگر انسان ها نباشد، به علـت همسـو نبـودنش ب
ـان خصوصیت هستی، محکوم به فناست. پس کمال انسان در پرتو هم ـا محقـق مـی   گرایی با دیگر انس شـود.  ه

دین است، کمال انسان را در راسـتاي ایـن قـانون قـرار داده اسـت.       خداوند نیز که خالق هستی و شارع
واقـع،  هسـتی هماهنـگ سـازند. در    ۀرا با همـ  اناند تا حرکت انسپیامبران از سوي خداوند آمده بنابراین،

  .باشداین نوع نگاه به جهانِ هستی می ۀها و خدمت به انسان، نتیجتالش در راستاي تقریب انسان

  امام موسي صدر شناختيدين نگاه
  دين. الف

گرایـی و همـاهنگی،   در راستاي نگاهشان به جهانِ هستی است. هم امام موسی صدرشناسی دین نگرش
خداوند پیامبرانش را برانگیخت تـا  : ایشان معتقد است. شوندشمرده میاز نگاه ایشان ویژگی مهم هستی 

هسـتی اسـت    ۀدن حرکـت انسـان بـا همـ    مردم را به جایگاه اصلی خویش بازگردانند و آن هماهنگ کر
  .)117 ، ص1 م، ج2000(ضاهر، 
ها از مـدخلی خـاص وارد ایـن    از انسانهریک  اگرچه. ، دین یکی استامام موسی صدر ۀاندیش در

 جهمـان،  (داننـد  افکن نمـی ها را تفرقهاما ایشان این راه، شوند و راه رسیدن به دین بسیار مهم بودهدین می
احکـام و دیگـر    عت،اساس هر دینـی، خـدا و معرفـت خـدا اسـت... و شـری      ، نظر ایشاناز . )340 ، ص4

  .)268و267، ص1390(صدر، ایمان به خداوند است  این امور از فرع ۀتعلیمات، حتی ایمان به انبیاء، هم
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شناسـی  شمارند که در بخـش انسـان  میسان را یکی از ابعاد مهم دینی برتوجه به ان، موسی صدر امام
 ۀخـود و از زبـان همـ    مکاتـب  ۀایشان معتقـد اسـت دیـن در همـ    باید گفت: به اجمال پردازیم. میبدان 

تـوان  نمی ؛به امور مردم غیرممکن است هتمامکید کرده است که جدایی انداختن میان ایمان و اأپیامبران ت
طـور کـه   همان دیدگان را از هم جدا کرد.رنج صوص، بخدا و عشق و احترام به انسانعشق و ایمان به خ

  .)428 (همان، صتوان عبادت خدا و خدمت به انسان نیازمند روي زمین را از هم جدا کرد نمی
بلکـه  ، نگرند، انسانِ مسلمان و یا انسان مسیحی نیسـت شناسی بدان میدین ۀکه ایشان از زاوی انسانی

 انسانیتشان بـا یکـدیگر برابـر دانسـته و    ها را از حیث انسانِ فارغ از اسالم و مسیحیت است. ایشان انسان
قت دیـن تاکیـد ورزیـده و    بر شناخت حقی موسی صدر امام دانند.را از جایگاه مساوي برخوردار میآنها 

زیسـتی دینـی وجـود دارد، عـدم شـناخت      هم ۀیکی از مشکالتی که براي محقق شدن رابط: معتقد است
  .)325 ، ص5 ، جم2000ضاهر، (حقیقت دین است 

بـودن در مقابـل    کننـد، آزاداندیشـی و گشـوده   کیـد فراوانـی مـی   أبر آن ت صدرموسی امام دیگري که  ۀنکت
الهی داشـته باشـد، پیـروانش را بـه      أله کامالً دینی بوده و هیچ دینی که منشئدیگران است. از نظر ایشان این مس

م       هملُّالْخَلْقُ کُ«خواند؛ زیرا کنار نهادن و حقیر شمردن دینِ دیگر فرانمی هــاس إِلَـیهم أَنْفَع ب الن أَحـ و ه عیالُ اللـَّ
در حقیقت، دین به مفهوم درستش، پیروان خـود را از دیگـران منـزوي    . )345، ص16ق، ج1409(حر عاملی، » لعیاله
  .)132ص، 2م، ج2000(ضاهر، شود بلکه تقرّب به خدا در منطق دین از راه خدمت به خَلق میسر می، کندنمی

تنهـا  به مسـیحیان نـه   ، نزدیک شدنصدرموسی امام شناسی در نگرش دینآنچه گذشت، توجه به  با
حی و مسـلمان خـدمت نمـود.    بلکه به منظور تقرّب به پروردگار باید به انسان اعم از مسـی ، مذموم نبوده

  شود.ناپذیر شمرده میاي انفکاكتقریب مسلمانان و مسیحیان مقوله، بنابراین

  اديان. ب
  الهيتمامي اديان  يگانگي

، اسـت منشـأ قرآنـی   داراي دیـد ایشـان کـه     ۀبا توجـه بـه زاویـ   ، به دین امام موسی صدراز نگرش  پس
بلکه دو دینی هستند که مبدأ، مقصـد و هدفشـان یکـی    ، اسالم دو دین رقیب براي هم نبودهمسیحیت و 

کننـد کـه   ا استناد به آیات قرآنی تصـریح مـی  ب ایشانمعناست. بی دینجدالی میان پیروان این دو و  است
  .)139ـ137 ، ص1384(صدر،  شان نیز یکی استتمامی ادیان یکی هستند. خدایشان و سرچشمه

اي واحد دانسته و پیامبر بعدي را مؤید معـارف پیـامبران   تمامی پیامبران را در جبهه، صدرامام موسی 
کننـد و بـه آن کـه پـس از از او     پیامبر قبلی آورده تصدیق مـی آنچه را ، دانند. هریک از ایشانگذشته می

۱۱۶     ،۱۳۹۲اول، زمستان  شمارهپنجم،  سال  

و اختالفشـان تنهـا    ستانبیاء یکی ا ۀپس رسالت هم. )308 ، ص1390(صدر، دهند خواهد آمد، بشارت می
ادوار زندگی با توجه به تکامل و تکـوین. جـوهر انقـالب پیـامبران بـر ضـد       ؛ به ادوار زندگی بسته است

زیـرا کـه آنـان رهبرانـی     ؛ کنـد که باشد، در مراحل و ادوار مختلف تفاوتی نمـی  پرستی، به هر شکلیبت
  .)290ش، ص1384(صدر، بخشند رهایی

به ادیان، دو دین الهی مسیحیت و اسـالم   امام موسی صدرتوان نتیجه گرفت که در نگاه می، بنابراین
اي مشترك حضور داشـته  در جبههزیرا خدایشان یکتاست و همچنین پیامبرانشان ؛ باشنددر یک راستا می

  است. یانقالبشان یکسان بوده و همچنین مبدأ و مقصد هدف این دو دین نیز یک ةو جوهر

  اختالفات اديان تبيين
که اگر ادیان یکی است، پس وجود اختالفات فراوان میان این ادیـان چیسـت؟   ایناست مطرح که سؤالی 

چه ادیان، همه یکی هسـتند، ولـی   اگر«گویند: قائل شده و میایشان میان یکی بودن و یکسان بودن تمایز 
در تحقـق و اجـرا وجـود دارد کـه      اییهـ معناي برابري و یکسان بودن نیست؛ چه، تفاوتاین یگانگی به

ها از مفهوم رسـالت  برداشت ۀبلکه نشانگر رشد و توسع، کندگاه تناقض و ناسازگاري را تداعی نمیهیچ
شـمرد. بـه منظـور تبیـین     بنابراین ایشان، وحدت را مترادف با یکی بودن نمی. )143و142(همان، ص» است

  دهند:و چنین توضیح می همثالی تطبیقی پرداختبیان این امر، ایشان به 
ـیر  مشغولییهود تنها بر زندگانی این دنیا بوده است و الگو و آرمان او انسانی است که تنها دل ۀتکی اش س

کنـد و  هـا و معنویـت مـی   دهد و متوجه آسـمان آید. او آدمی را اوج میح میشدن است. پس از آن مسی
  .)17:5انجام رسانم (انجیل متى،  را تکمیل نمایم و بهآنها  ام تافرماید: من آمدهمی

نماز نیز همواره وجود داشته، اما جزئیات و چگونگی اداي آن تحول یافته است. روزه و حتـی حـج نیـز    
دهد اعمالی شبیه مناسک حج وجود داشته است. حتی حرمت جود دارد که نشان میچنین است. قرائنی و

ادیـان داللـت دارد. حتـی در برخـی      ۀشرب خمر نیز بوده است. روایاتی هست که بر حرمت آن در هم
خـورد. ایـن   هـایی هـم بـه چشـم مـی     در برخی دیگر، تفاوت ت نیز تشابهاتی وجود دارد؛ هرچندجزئیا

ها، اجتهادات و آداب و رسوم مختلف است. بنـابراین، مبنـاي اصـلی یگـانگی     ها حاصل برداشتتفاوت
تر، هیچ نقصـی در  . به بیانی دقیقگردیدبه سوي کمال است، تا اینکه قرآن نازل » مفاهیم«و تحولِ » ادیان«

دیگر اجراشدنی نیست و قـرآن، بـه    مفهوم کامل وجود ندارد، بلکه در ادیان پیشین احکامی بوده است که
کَتَبنَا فی  ولَقَد« را بر ما نیز جاري دانسته است:آنها  اي ازهاي پیشین اشاره کرده و حتی پارهاحکام رسالت

ـ    از تـورات  پسـ   و ما در زبور؛ )105(انبیاء:  »الزَّبورِ منْ بعد الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرض یرِثُها عبادي الصالحونَ
    ایم که این زمین را بندگان صالح من به میراث خواهند برد.نوشته

مفاهیم دینی بسط و توسعه یافتند تا به اسالم رسیدند. از مفاهیم فرشته و شیطان گرفته تا مفاهیم پیامبر و  ۀهم



   ۱۱۷ انيحيب مسلمانان و مسيدر تقر ل مبانی معرفتی امام موسی صدرين و تحلييتب

دیگري آمدند، ایـن   متحول شدند تا به پیامبر اکرم و قرآن کریم رسیدند. پیامبران یکی پس از رسالت، همه
یعنی پس از حضرت محمد ؛ متعین گردید رآنمفاهیم بسط و توسعه یافتند، تا اینکه سرانجام وحی قطع و ق
  .)143و142، ص1384(صدر، هیچ پیامبري و پس از قرآن هیچ کتاب دیگري نخواهد آمد 

ادیـان بـا برخـی تفسـیرها     است که ایشان منشأ برخی اختالفات در ادیـان را آمیختگـی   یادآوري به  الزم
اي از ادیـان بـه نمـایش    هاي خاص، چهـره ها و برخی شیوهدانند. از نظر ایشان برخی دخل و تصرفمی

توحیـد، نبـوت و    ان،ادیـ  ۀکه اصول همحالیانی متفاوت و به دور از همند. درگذاشته است که گویی ادی
هاي مشخص افـراد یـا پیـروان    ادات و برداشتها درآمیخته است، به اجتهمعاد است. اما زوائدي که با آن

  .)139و138 (همان، صاین ادیان مربوط است 

  بودن تفاوت در اديان نيكو
 ةایشان هیچ زمان به اختالفات بـه دیـد  ؛ قابل توجه استنیز دیگري  ۀنکت، صدرموسی امام دینی نگاه  در

تـرین عوامـل حرکـت و    را از مهـم  نگرند، بلکه ایشان تفاوت در اندیشهبال و مصیبت و یک مشکل نمی
تـرین اسـباب جنـبش فکـري و دوري از جمـود      آن را از مهـم ، ظهور و بروز استعدادهاي ذاتـی دانسـته  

  .)97، ص1م، ج2000(ضاهر، دانند می
یگر آشـنایی از یکـد   موجـب که درصورتیها بر این باور است که تعامل میان گروه صدرموسی  امام

ن ذَکَـرٍ وأُنثَـى    « ۀنظر دین. ایشان با اشاره به آیمد باشد، امري است پسندیده و إِنَّا خَلَقْنَاکُم مـ ا النَّاسها أَیی
وجود قبایل و «که گیرد نتیجه می )13(حجرات: » لَّه أَتْقَاکُمأَکْرَمکُم عند ال إِنَّوجعلْنَاکُم شُعوبا وقَبائلَ لتَعارفُوا 

تا زمانی که مبدأ شناخت و آشنایی باشند، یعنی شناخت هر گروه از گروه دیگر، که به آنها  شعوب و نظایر
  .)226و225، صج1391(صدر، » نظر دین استشود، امري است که مدهمکاري و تعامل میان آنان منجر می

 ۀنتیجـ ، به دیگر عبارت. بخش استبه اختالفات ادیانی، وحدت صدرموسی امام نگاه  ۀزاوی بنابراین
توجه بـه ایـن امـر الزم اسـت کـه       البته شان.قهري اختالفات دینی، تقریب پیروان دینی است و نه تفرقه

کننـد کـه   شناسی امام موسی صدر، ادیان یکی است، ولی ایشان صراحتاً بیـان مـی  اگرچه در نگرش دین
اسالم اختیـار کنـد    و هر کس دینی جز )208 (همان، صترین دین الهی را آورده است کامل پیامبر اکرم

  ).75، ص 12م، ج 2000(ضاهر، از او پذیرفته نخواهد شد 

  مسيحيت. ج
هـاي مـذهبی   به دین مسیحیت، به پیروان این دیـن، بـه پـاپ و کشـیش، بـه مناسـبت       موسی صدر امام

در بخشـی از پیـام    ایشـان  مسیحیت، به نهاد رسمی مسیحیان (واتیکان)، همواره با احترام نگریسته است.

۱۱۸     ،۱۳۹۲اول، زمستان  شمارهپنجم،  سال  

ایـراد شـد، چنـین     که به مناسبت مقارنت عاشوراي حسـینی بـا مـیالد حضـرت مسـیح     ، هورِ خودمش
آیاتی مبـارك اسـت    ةبشارتی الهی و بر خوانند ةویژه در لبنان، دربردارندهاي امسال، بهگوید: مناسبتمی

و مشـرکان را دورتـرین مـردم از     هیونیسـت ترین مردم به مسلمانان و یهودیـانِ ص که مسیحیان را نزدیک
  .)460، ص8، جهمان(آنان دانسته است 

ایشان به واتیکان نیز مثبت است. ایشان پس از بازگشتشان از ایتالیـا، کـه بـه منظـور شـرکت در       نگاه
من واتیکان را «کنند: گذاري پاپ صورت گرفته بود، نظر خود را در مورد واتیکان چنین بیان میمراسم تاج

  .)91 ، ص1 ، جهمان(» تپدها میدانم سرشار از عشق و مهربانی که براي بسیاري از انسانیقلبی م
خدا نیست، بلکه کلیسا نیـز   ۀکلیسا از جایگاه رفیعی برخوردار بوده و تنها مسجد، خان، نظر ایشان در

بزرگان مسیحی، در جایگاه واعظ کشیشـان،   سويست. زمانی که ایشان در کلیساي کبوشین از خدا ۀخان
مـا،  «گویند: می نخطاب به پروردگار چنیخود  شوند؛ در ابتداي سخنرانیدر آیین بزرگ روزه دعوت می

تو ما را فرا  ایم...هاي تو، در ایام روزه، به خاطر تو، گرد آمدهاي از خانهاینک، در پیشگاه تو و در خانههم
سواء براي خوشـبختی بنـدگانت    ۀنار یکدیگر در خدمت به خلق گام برداریم و بر کلماي تا در کخوانده

  .)14 ، ص1384(صدر، » ایمو در محراب تو نماز گزارده مایاتفاق کنیم. به سوي درگاهت روي آورده
از مسـیحیان حمایـت    بلکه در بعد عملـی نیـز  ، حیت حمایت کردهتنها ایشان در بعد نظري از مسینه

از سرشـار  ایشـان   ةمسلمانان به آنان اهانتی صورت پـذیرد. سـیر  سوي کند و مراقب است که مبادا از می
  کنیم.این مصادیق است که تنها به چند مورد اشاره می

فروش مسیحی، یکـی از ایـن مصـادیق اسـت.     صدر از بستنی امام موسیمعروف حمایت  داستان. 1
مـورد ظلـم یـک    فروشـی داشـت کـه    ر شـهر صـور بسـتنی   داستان از این قرار بود که فردي مسـیحی د 

رقیـبش مسـیحی اسـت و    کـرد کـه   فروشِ مسلمان تبلیـغ مـی  فروش شیعه قرار گرفته بود. بستنیبستنی
تحـریم شـد و زنـدگی    فـروش مسـیحی عمـالً    فقها، اهل کتاب، پاك نیستند. آن بسـتنی  يبراساس فتاوا

رود و از مـی  موسـی صـدر  امـام  ز روزهـاي جمعـه نـزد    برایش به صورت دشوار درآمد؛ تا اینکه یکی ا
جمعـی از  هـم بعـد از نمـاز ظهـرِ آن روز، بـه اتفـاق        امـام موسـی صـدر   کنـد.  اوضاع خود شکایت می

ــ ــازگزاران ب ــی  هنم ــازار راه م ــمت ب ــتنی س ــه آن بس ــی ب ــد. وقت ــی افتن ــروش م ــرد  ف ــا آن ف ــند، ب رس
ایـد؟... چنـد   اي ما چه نوع بستنی در نظر گرفتـه پرسند: شما امروز برکنند و میوبشی میخوشمسیحی 

  .)567و  566، ص1387(خسروشاهی، رسد ها به اتمام میکشد که تمامی بستنیطول نمیاي لحظه
نیـز یکـی    1975نشین القاع در سال در ماجراي روستاي مسیحی صدرموسی امام تاریخی  موضع. 2

ایشان در مسجد عاملیه بیروت در اعتـراض بـه   مانی زدیگر از مصادیق حمایت ایشان از مسیحیان است. 
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را بـه منطـق امـام مبنـی بـر       هتداوم جنگ داخلی لبنان اعتصاب غذا کرده بود. اعتصاب غـذایی کـه همـ   
گري سیاسی متوجه سـاخت. در آخـرین شـب اعتصـاب، نیروهـاي      ضرورت توقف جنگ و لغو طائفه
نامیدنـد، بسـیج شـده بودنـد تـا بـه روسـتاي        مـی  صـدر موسـی  امام زیادي که خود را از شیعیان فدایی 

و القـاع   حمـر نشـین دیراال بقاع حمله کنند. در همین چارچوب دو روسـتاي مسـیحی   ةنشین درمسیحی
مطبوعـاتی برپـا کـرده و بـا      ۀپس از فهمیدن جریان، یک مصـاحب  امام موسی صدرمحاصره شده بودند. 

فردا عازم بقـاع خواهنـد شـد تـا بـه غائلـه روسـتاهاي         صبحکنند که اعالم پایان اعتصاب غذا، اعالن می
هر کـس  «کنند: چنین بیان می ادیراالحمر و القاع پایان دهند. ایشان در پیام خود، جمالت معروف خود ر

مـن، قلـب مـن و فرزنـدان مـن       ۀبر دیراالحمر یا القاع و یا شلیفا، آتش بگشاید، مثل آن است که بر خان
ـ ، راي خاموشی آتش تالش بکندهر کس بآتش گشوده است و   ۀمانند آن است که آتشی را از من و خان

سپس ایشان در اولین سـاعات صـبح   . )15 ، ص6 م، ج2000(ضاهر، » من و محراب و منبرم دور کرده است
شـوند. بـا اینکـه    رغم ضعف شدید جسمانی به بقاع رفته و وارد روسـتاي دیراالحمـر مـی   روز بعد علی

هاي سنگین زیـادي بـود،   مورد اصابت قرار گرفتن ماشین حامل ایشان توسط سالح احتمال تیراندازي و
. اسـتقبال اهـالی آن روسـتاي مسـیحی از     شـوند مـی اما کمترین تردیدي به خود راه نداده و وارد روسـتا  

نشـین زحلـه و همچنـین روسـتاي القـاع رفتنـد.       ایشان تاریخی بود. بعد از آن به دیـدن شـهر مسـیحی   
، الـف  1388، و رنجبـر کرمـانی   (کمالیـان دهنـد  با تدبیر خود این غائله را پایان مـی  مام موسی صدراسرانجام، 

  .)113ـ109 ص، 2ج ، 1387طباطبایی، ؛ 197ص
ـاد دارم در یکـی از روسـتاهاي    میکرده، بیان  امام موسی صدراي از خاطره، هیام عطوي خانم. 3 گوید: به ی

ـ   نفر از روستا 12 نشین اطراف شهر بعلبک لبنان،مسیحی  ۀنشینان بر اثر بارش شدید برف، زیـر آوارِ سـقف خان
شتافت و براي رسـیدن بـه روسـتا،     ابه محض اطالع از حادثه به آنج امام موسی صدرخود مدفون شده بودند. 
ـان بـه       سه کیلومتر در برف پیاده آمـده و  شـکل قنـدیل در  روي کرد. وقتی امام بـه روسـتا رسـید، محاسـن ایش

کشـند کـه ایـن خـود حضـرت      اختیار فریاد میافتد، بیعبایشان یخ زده بود. چشمان مردمِ روستا که به امام می
  .)504، صب1388، و رنجبر کرمانی (کمالیاناست  آمدهمسیح است که براي نجات ما به اینجا 

ـا در تفکـر   شیشنظیر است. ککمو به بزرگان مسیحی نیز در نوع خود قابل توجه  امام موسی صدر توجه ه
ـاپ و سـخنانش ارزش خاصـی قائـل اسـت.        ـان بـراي پ  امام، از جایگاه رفیعی برخوردار بوده و همچنین ایش

گوید، معتقد است که در او روح مسیحایی وجود داشـت و همچنـین   سخن می پاپ پیوسزمانی که از  ایشان
ـاد     ید، معتگوسخن می پاتریارك مارونی، یک پطرس خریش ةزمانی که دربار ـاك او ی آورِ قد اسـت کـه قلـب پ

  .)226، ص5م، ج2000(ضاهر، هاي اندوهگین دلجویی کند رفت تا از خانوادهها میقلب مسیح است که به خرابه

۱۲۰     ،۱۳۹۲اول، زمستان  شمارهپنجم،  سال  

بـه دیـن مسـیحیت، کلیسـا، پـاپ، کشـیش و        امام موسـی صـدر  نگاه است اگرچه به یادآوري الزم 
اسالم نسـبت بـه مسـیحیت، مبنـی بـر وجـود        اما ایشان از نگرش، گرایانه استهاي مسیحیت همآموزه

در حقیقت ایشان هیچ زمان به منظـور ایجـاد   . )305، صج1391(صدر، آید تحریفات در این دین کوتاه نمی
نشینی نکرده و از حقانیـت  شیعی خود عقبـ   تقریب میان مسیحیان و مسلمانان از خطوط قرمز اسالمی

تـرین دیـن، دیـن اسـالم اسـت (همـان،       کننـد کـه کامـل   می کیدأاسالم و معارف اسالمی دفاع کرده و ت
 همچنین معتقـد  .)134و133، ص1384(صدر، ) و بشارت به این دین در تورات و انجیل آمده است 208ص

طـور  . بنـابراین، بـه  ست که سرانجام، وحی در زمان پیامبر اکرم قطع شده و قرآنِ کریم متعین شده استا
  .)144و  143(رك: همان، صالگو برگزید عنوان به را باید دوران حضرت محمدطبیعی 

  اسالم. د
از اسالم و فرهنگ شیعی در لبنان براي مردم بیان کرد، تفسـیري اسـت کـه     امام موسی صدرکه  تفسیري

، متفکر جورج جرداقد. کربلکه مسیحیان و کشیشان نیز مجذوب آن ساخت، خود  ۀتنها سنیان را شیفتنه
کنید، اگر همه مطرح می ااین فرهنگ شیعه را که شم«: گویدبزرگ مسیحی در لبنان به امام می ةو نویسند

دادند، اآلن دیگر اثري از مذهب تسنن و دین مسـیحیت در ایـن کشـور    مثل شما این جور آن را ارائه می
  .)96، ص1381، (اباذري» مردم است ۀها، قابل پذیرش براي همماند. این فرهنگ با این ویژگیباقی نمی

  کنیم.اشاره می ،در ادامه تنها به بخشی از نگرش ایشان به اسالم که مربوط به بحث تقریب است
دین اسالم دینی قراردادي و بیگانه با حقایق هستی نبوده، بلکـه ایـن دیـن    ، امام موسی صدرنگاه  در

به معرفتی که از حقیقـت انسـان   خداوند با توجه : ان با هستی است. ایشان معتقد استحقیقت پیوند انس
منـد  هستی بهره نبخشم و براي اینکه از ایگوید که من خالق توأم و من هستیو حقیقت هستی دارد، می

کنم. ایـن راه و روش، حقیقـت پیونـد انسـان بـا      شوي و به کمال برسی، براي تو راه و روشی ترسیم می
ارعِ دین یکی است. خلقِ هستی و تشریعِ شـریعت  هستی و با خویشتن است. بنابراین، خالقِ هستی و ش

هستی که براي کمال آدمی و براي اصـالح روابـط انسـان بـا هسـتی و       قعیتاز یک مبدأ است و میان وا
ها عمل شود. دین یا اسالم، نوعی خَلقِ در عالم تشـریع اسـت کـه بـا خلـقِ در      انسان با انسان، باید بدان

  .)293و292، صب1391(صدر،  عالم تکوین سازگار و هماهنگ است
اصـطالحی کـه   ؛ خـورد توجه به یک اصطالح فراگیر از دین اسالم به چشم مـی ، امام صدرکالم  در
است که اصطالح اسالم، در قـاموس قـرآن، متفـاوت    این . اعتقاد ایشان شودمیدین مسیحیت نیز شامل 
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 ةرسـو  46 ۀکـه در ذیـل آیـ    ،دم اسـت. ایشـان در بحـث تفسـیري خـود     با اصطالح شایعِ آن در میان مر
  فرمایند:  بدین امر اشاره کرده و میباشد، می عنکبوت

نزد مردم تفاوت دارد. اسالم نزد مردم یعنی دیـن حضـرت   » اسالم«اسالم در قرآن کریم، با اصطالح شایع  معناي
ـین  محمد علـت، دعـوت   . اما اسالم در قرآن کریم دین خداوند و به معناي تسلیم خداوند بودن است. به هم

نامیـده  » اسـالم «همه در قرآن کـریم   د،انبیاء، دعوت حضرت آدم و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محم ۀهم
  .)296، ص1390شده است. بنابراین اسالم، دین خداوند است و نه دین حضرت محمد (صدر، 

  گویند:در جاي دیگري چنین میزمینه در همین  ایشان
ستند. خدا یکی است. انسان یکی است، روابـط انسـان و دیگـر موجـودات،     ها یکی هو رسالت هانبوت

ـتند  ها، انسان و آفریدگار، همه و همه داراي نظام الهی یگانـه انسان و خودش، انسان و دیگر انسان اي هس
تـدریجی و رو   رکـت بندي است، که آن هم از حاند. اگر تفاوتی هست در مرحلهنامیده »اسالم«که آن را 

هاي یـک خـدا بـه    گیرد. بنابراین پیامبران، همه فرستادهآگاهی آدمی در طول تاریخ سرچشمه می به رشد
سوي یک انسان هستند، آن هم در فراخوانی به یک پیام که همان پیام الهی و پیام تسلیم شدن خـرد، دل و  

  .)133و132ص، 1384نگریم (صدر، پیکر آدمی در برابر خداست. ما از این نگاه به اسالم خویش می
ـان ای در تقریب، نوع نگاه امام موسی صدرموفقیت عوامل جمله از ـان معتقـد اسـت       ش : بـه دیگـران اسـت. ایش

ـا و صـفات زمینـه   هاي گوناگون دارد، آفرید و اختالف رنگخداوند انسان را چون تابلویی هنري که رنگ اي ه
رسـول اول و رسـول    کـه براي کمال انسان است. خداوند براي انسان فطرتی سالم و وجدانی آگاه خلـق کـرد   

ـان و هسـتی اسـت و او    باطنی اوست و وي را به راه راست هدایت می کند تا انسان احساس کند جزئی از جه
ـاهر،  کنند و جهان یکدیگر را تکمیل می گیـري پیشـوایان اسـالم    ان موضعبه عالوه ایش. )117 ، ص1 م، ج2000(ض

ـا علـل دیگـر، قطـع       را حاکی از آن می ـابودي و ی داند که آنان هیچ زمان تعامل با دیگران را به سبب تـرس از ن
امامان گواه آن است که اسالم هرگونه حرکـت و تحـول فکـري     ةسیر: معتقد است صدرموسی امام اند؛ نکرده

ـان و فریضـه     ۀباز پذیرا بوده و هممثبت را و تکامل عقلی صحیح را با آغوش  ـالت انس اي اینها را جزئـی از رس
ـابتی وجـود دارد کـه      صدرموسی امام  ۀ. در اندیششناسدمیاز فرایض او  براي دین مقام و موقعیت اصـیل و ث

ـام جعفـر           یک از علوم و قوانین، نمیهیچ ـا، حضـرت ام ـام فقه ـان بـه موضـع ام ـاي آن را بگیـرد. ایش تواند ج
ـا فرهنـگ    اشاره کرده و می صادق ـاي گ گوید آن حضرت شاگردان و پیروان خود را بـه آشـنایی ب ـاگون ه  ون

  .)124ـ118، صج 1391(صدر، کرد هاي تخصصی امر میاي را به تعلیم رشتهفرمود و عدهتشویق می
بر این باور است که اسالم، شرح صدر و ظرفیـت وسـیعی بـراي قبـول و      امام موسی صدر، بنابراین

مواجهـه بـا مسـیحیان جـاي نگرانـی      رو، ایـن و از آنها در خـود دارد جذب هاي بشري و اقتباس فرهنگ
  نداشته، بلکه با آغوش باز باید آنان را پذیرفت.

۱۲۲     ،۱۳۹۲اول، زمستان  شمارهپنجم،  سال  

  شناختي امام موسي صدرانسان نگاه
  جايگاه انسان. الف
امـام  االدیـانی  هاي اصـلی تفکـر تقریبـی بـین    پایه نتریترین و یا حداقل یکی از اساسیناییتردید زیرببی

، توجه ایشان به انسان است. اهتمام به انسان، همچون روحـی در تمـامی سـخنان و اعمـال     موسی صدر
 هـاي سیاسـی و دینـی،   رفتن گـرایش بـدون در نظـر گـ    سان،به انسان بما هو انتوجه ایشان جریان دارد. 

است که ایشان همواره در امر نزدیک کردن مسیحیان و مسلمانان بـه خـوبی اسـتفاده    امور مهمی جمله از
آسمانی و زمینی تقسیم شده اسـت.   ۀایمان، به دو جنب امام موسی صدردر نظام فکري  اساساً کرده است.
شـمارد.  ن بـه انسـان مـی   زمینـی آن را ایمـا   ۀداند و جنبآسمانی را همان ایمان به خداوند می ۀایشان جنب

آسـمانی   ۀتـوان آن را از جنبـ  اي که نمیزمینی ایمانِ به خداوند است؛ جنبه ۀایمانِ به انسان، جنب ابراینبن
  .)596، ص2ش، ج1389(صدر،  کندکید میأهاي اصیل ادیان نیز پیوسته بر این تجدا کرد و سرچشمه

زینـد و اجـزاء و اعضـاي آن بـا     واحـدي مـی   ها با وجود، انسانصدرموسی امام  ۀاندیش ۀمنظوم در
پذیرند. ایشان بر این باور است که اسالم کوشیده اسـت تـا بـا    یکدیگر تعامل دارند و از یکدیگر تأثیر می

را  هـا انسـان هـا ایجـاد کنـد و حتـی     ت به یکدیگر را در درون انسـان خَلقِ مفهوم برادري و اخوت، محب
  .)377 ، ص3 م، ج2000هر، (ضااعضاي یک پیکر واحد معرفی کند 

دةً  «بشر در ابتداي خلقت، زندگی سعادتمندي داشت: : معتقد است ایشان احـۀً و أُمـ بقـره:  » کَانَ النَّاس)
سپس جهل بر انسان چیره گشته و برادر خود را دشمن و مزاحم دانست... سپس خداونـد پیـامبران    )213

او بـه سـوي صـالح     ردنرا براي حل این مشکالت و براي راهنمایی انسان به سوي راه حق و بیـدار کـ  
  .)117 ، ص1 جهمان، (فرستاد 
یابـد، ایـن حقیقـت     فت انسـان ارتقـا  هر اندازه فرهنگ و معر: آنچه گفته شد، ایشان معتقد است بنابر

تفکیک و جدایی ایـن اجـزاء خـالف قاعـده و      صدرموسی امام شود. در نظر متجلی و بیشتر آشکار می
 یعـت این پیکره، برخالف طب ۀقانون الهی است، زیرا خداوند این وجود را واحد آفریده است. پس تجزی

د و با مصلحت واالیی که مبتنی بـر آشـنایی   و فطرت انسان است؛ چون انسان گرایش به این وحدت دار
  .)106 (همان، صبشري است، ناسازگار است  ةو همکاري و تعامل بین فرزندان خانواد

شمرد. وي میان اینکـه آن تـالش از   این پیکر واحد را خطرناك می ۀهرگونه تالش براي تجزی ایشان
ا و هـوس همـراه باشـد کـه در قالـب      ترین اشیا مانند دین و میهن باشـد یـا اینکـه بـا هـو     طرف مقدس

ضمن پـذیرفتن وجـود   ، امام موسی صدرتفاوتی قائل نیست. گرایی بروز و ظهور کند، نژادپرستی و فرقه
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این تفـاوت بایـد بـه حرکـت و شـناخت بیانجامـد و       : معتقد است، اختالف و تفاوت میان افراد بشریت
  .)106 (همان، صهمکاري و تبادل دیدگاه و تکامل انسانی شود موجب 
کننـد و از دیـدگاه   به جایگاه انسان در دین اشـاره مـی  ، خودکالم و آثار همواره در ، صدرموسی  امام

در اسالم، میـان  : آیات و روایات اسالمی معتقد است ایشان با استناد به. نگرندانسانیت می ۀدینی به مسئل
رسـیدن بـه آن آفریـده اسـت،      اينسـان را بـر  جایگاهی که خداوند، ا. دین و انسانیت، تالزم وجود دارد

  .)160و159، ص1384(صدر، همان انسانیت اوست و انسانیت او عین اسالمیت او نیز هست 

  كرامت انسان. ب
همواره در تـالش بودنـد تـا کرامـت     ، کردنددر لبنان زندگی می امام موسی صدربیست سالی که  حدود

نخستین گام در راه تربیـت  ، شناسی ایشانسازند. در انسانانسانی را احیا کرده و مردم را بدین امر متوجه 
کـه کرامـت خـویش را     يقرار دادن انسان در مسیر: ابعاد تکامل، عبارت است از ۀو ارتقاي انسان در هم

در غیـر ایـن   : ام شایسـته ورزد. ایشـان معتقـد اسـت    اهتمـ  شئون خویشـتنِ خـویش   ۀدرك کند و به هم
امـام  وضـع خـویش نکوشـد. از نظـر     بسا هرگز انسان براي خود همتی نکند و براي اصالح صورت، چه

و مشـخص و   یـف تنها آگاهی از کرامت و ارجمندي انسان است که شان و مقـام او را تعر ، صدرموسی 
شناساند و طریقِ دفـاع در برابـرِ   کند و دشمنان را میترسیم می مشی و اهداف بلند و متعالی انسان راخط

  .)72و71، صج1391(صدر،  دهدآنها را نشان می
ـان  اسـت.  دار کند حرام شمرده شده ایشان، آزار انسان یا هر آنچه کرامت او را خدشه ۀاندیش در ، در ایـن می

ـان اسـت     تفاوتی میان انسان مسلمان و مسیحی نیست و  ، الـف  1391: صـدر،  .ك(رعدالت و کرامـت سـهم همگ
ـانی مـی     مقاله م1967در سال  موسی صدر امام. )26ص ـان و کرامـت انس بـه  ، نویسـند و در آن اي با عنـوان انس

گویند. به نظر ایشان اسالم در تشریع احکام و وضـع قـوانین   تفصیل در مورد کرامت انسان در اسالم سخن می
  .)89ـ80 ، صج1391ك: صدر، .(رانسان، استناد کرده و آن را محور قرار داده است  خود، بر اصل کرامت

  : خدمت به انسانج
دانـد کـه بـه خـدمت انسـان و سـعادت او       ترین کـار را آن مـی  واالترین راه و مقدس، صدرامام موسی 

عبـادت خداونـد   حتی ایشان بر این باور است که بدون خدمت بـه انسـان،   . )74، ص1392(صدر،  بیانجامد
  .)259 ، ص2 ش، ج1389(صدر،  میسر نخواهد شد

کنند تا خدمت کردن بـه انسـان را   در بیاناتشان و همچنین در عمل، مردم را ترغیب میهمواره  ایشان

۱۲۴     ،۱۳۹۲اول، زمستان  شمارهپنجم،  سال  

ارزش کـار نیـک بـراي سـعادت و     : معتقد است، امام موسی صدرارهاي خود بدانند. اصلی اساسی در ک
 یاگر بتوانیم موجب اصـالح زنـدگ  . و سجده در برابر خدا هم سنگ است صالح انسان با ارزش عبادت

در نظام  .)122و121، ص1م، ج2000(ضاهر، مردم شویم، ارزش این عبادت بیش از ارزش نماز و یا روزه است 
ـان خـدمت بـه      ترین هدف و واالترین مقصود مـی فکري ایشان، خدمت به انسان، مهم باشـد. در حقیقـت ایش

کـه  ایشان معتقـد اسـت ازآنجا   زیرا؛ دانندوند را از هر مذهبی که باشند، خدمت به خداوند تعالی میبندگانِ خدا
و  368، صج1391 (صـدر، شود نیاز است، خداوند با خدمت به بندگانش خدمت میخدا از خدمت بندگانش بی

تنهـا گروهـی    البته ایشان خدمت به انسان را جداي از خدمت به شخص و خدمت به کسب منافعِ. )369
  .)143، ص2، ج1389(رك: صدر،  دانندبشود، می هاخاص که منجر به ایجاد غضب و کینه میان انسان

ایمان، صفتی نیست که تنها میان خدا و انسان پیونـد دهـد، بلکـه ایمـان بـه       امام موسی صدرنگاه  از
ییـد ایـن نکتـه از    أتبـراي  شـان  کند... ایخدا صفتی است که اهتمام به امور دیگران را بر انسان واجب می

گوید: این نکته در تعالیم حضرت مسیح نیز آمده اسـت، آنجـا   بیانات حضرت عیسی استفاده کرده و می
  .)167 ، ص1390(صدر، » شوددوستی خدا با دوست نداشتن انسان جمع نمی«گوید: که می

  آزادي انسان. د
هـاي  داند که هر فصل به یکی از ویژگـی اي میچهارگانه، کتابِ انسان را، داراي فصول موسی صدر امام

  :شودانسان مربوط می
بـدین   ؛انسان موجودي است عینی که با موجودات عینی دیگر، از نظر آزادي انتخاب، متفـاوت اسـت   .1

  ؛صورت نسبیمعنا که رفتار و اعمال او ناشی از تعقل و اراده اوست، گرچه به
  ؛ت و موجودات اطراف خود متأثر استعانسان تا حد زیادي از طبی. 2
  ؛جوش، با همنوعان خویش تعامل داردطور خودانسان موجودي است اجتماعی که به میزان بسیار زیادي، به. 3
انسان اساساً مخلوقِ خداوندي است که آفریننده جهان و هستی است. همـین نسـبت او بـا خداونـد،     . 4

گذارد. این چهـار ویژگـی،   و همه پیوندهاي او تأثیر میخود داراي ابعادي است که بر شخص انسان 
  .)158 ، ص1384(صدر، فصول کتاب انسان را تشکیل می دهد 

 موجـب اولین فصل کتاب انسان، آزادي انتخاب اوست؛ امـري کـه   ، از نظر ایشانگذشت، که گونه همان
  تفاوت او با دیگر موجودات عینی شده است. 

محروم از آزادي خدمت کنـد. ایشـان آزادي    ۀتواند در جامعکس نمیهیچایشان بر این باور است که 
دانـد... آزادي یعنـی بـه رسـمیت     هاي انسانی میها و ظرفیتتوانایی ۀرا برترین سازوکار فعال کردن هم
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نسبت بـه انسـان و    دگمانیمعناي بگمانی نسبت به انسان و نبود آزادي بهشناختن کرامت انسان و خوش
  .)327، ص1385ك: فرخیان، .(ر باشدکرامت او میکاستن از 
آزادي حقیقی را رهایی از عوامل فشار خارجی و عوامل فشار داخلی دانسـته و بـا اسـتناد بـه      ایشان

رّا «فرمایند: که می منانؤروایت امیرم وات کانَ حـن تَرَك الشّهآزاده را کسـی  ، )88ق، ص1404(حرانـی،   »م
و رهـایی از   یگـران معتقد است که آزادي، رهـایی از د  موسی صدرامام دانند که شهوات را ترك کند. می

  نفس است. ایشان معتقد است:
اي که با آزادي گونه تفسیر کنیم، دیگر معتقد به حد و مرز براي آزادي نخواهیم بود. آزاديآزادي را این اگر

اد است. طلبی است. آزادي، جهی نفس خویشتن و شهوتدیگران اصطکاك داشته باشد، در حقیقت، بندگ
رهایی از شهوات؛ در مقابلِ  براينظر پیامبر گرامی بود؛ جهاد با خویشتنِ خویش همان جهاد اکبري که مورد

هـا و  ها، ظرفیـت جهاد اصغر، که جهاد با بیگانگان است. آزادي واالترین شیوه براي شکوفا کردن قابلیت
  .)25و24، ص1384(صدر،  شودست و چنین حقی با آزادي ادا میاستعدادهاي جامعه ا

ـان سـر دادنـد،    و  منظر امام، آزادي در دیدگاه انبیا مطلق است و حد از حدودي ندارد. پیامبران، نداي آزادي انس
  .)118 ، ص1م، ج2000(ضاهر،  هاي دیگر. آزادي از بندگی اشیاء، آزادي از هواي نفسآزادي از بندگی انسان

آزادي مطلـق و   از آزادي، امام موسـی صـدر  توان نتیجه گرفت که مراد می، مجموع آنچه گفته شد از
طـور صـریح در   بلکه مراد آزادي است که در چارچوب خاصی قرار دارد. این نکته به، بند و بار نیستبی

  بیانات ایشان اشاره شده است:
پایبند و متعهد نباشـد، چـه ارزشـی دارد؟    ، ذاشته شده استاو گ ةانسانی که به آنچه بر او واجب است یا بر عهد

ایـم؟ بـه افـراد    اگر از این تعهد و پایبندي شانه خالی کنیم و اگر آزادي مطلق را آرمان خود قرار دهیم، چه کـرده 
ایم از مسئولیت خود شانه خالی کنند و در زندگی خود فقـط سـربار زنـدگی اجتمـاعی و طفیلـی آن      اجازه داده

  .)152، ص3جهمان، ( ایمگذاري کردهارزش را پایهاي ناچیز و بیجامعه، ترتیب... و بدیندباشن

  بندي انسان و مراد از انسانتقسيم.  ه
ف را خدمت بـه ایـن انسـان    کنند و واالترین اهداکید میأطور مدام بر انسان تبه امام موسی صدر اگرچه

اند. ایشان ایمان به انسـانی  ین مرادشان از این انسان پرداختهولی ایشان در موارد مختلف به تبی، شمرندمی
فکري امـام   ۀبیتی در منظومبه شاه لعبارت دیگر انسانی که تبدیکنند. بهکه جداي از خدا باشد را نفی می

  فرمایند:شده است، انسانی است که در راستاي ایمانِ به خدا باشد. ایشان در همین زمینه چنین می
نامنـد،  مـی » سکوالریسم«هاي اجتماعی برخاسته از ایمان به انسانِ جدا از خدا باشد، که آن را فعالیت اگر

ارتباطات و تعامالت خود بر معبـود دیگـري غیـر از     ۀداد و ستدها و در هم ۀبدان معناست که من در هم
داشته باشد: خدا و انسـان؛   یزهام. اگر انسان دو هدف و دو انگکید کردهأخداوند، که نامش انسان است، ت

۱۲۶     ،۱۳۹۲اول، زمستان  شمارهپنجم،  سال  

توانـد  گرایی؛ و مانند آن، در این صورت نمـی یا خدا و خودمحوري؛ یا خدا و نژادپرستی؛ یا خدا و گروه
تالش خود را در یک جهت قرار دهد و به سمت آن حرکت کند. اگر براي انسـان مبنـا و هـدف و     ۀهم

ایـم و وحـدت   و نبوغ و استعدادش را تباه کـرده  ایمهکرداي غیر از خدا در نظر بگیریم، او را نابود انگیزه
  .)109 ، ص1392ایم. (صدر، هاي او را از بین بردهموجود در میان نیروها و توانمندي

ولی مرادشان انسانی است که ستم نکنـد. ایشـان   ، کندکید میأاگرچه بر کرامت انسان ت، صدرموسی  امام
تصـریح  ، موسـی صـدر   امـام کنـد.  همین انسان، سکوت نمـی  هیچ زمان در مقابل فساد، انحراف و ستمِ

پـس از تبیـین و    اناتشانپذیریم. ایشان در یکی از بیکنند که ما از انسان بیزار نیستیم، ولى فساد را نمیمی
  گوید:گیرد و مینقد افکار یهودیانِ نژادپرست چنین نتیجه می

ـیم بلکه با آنها مى، گروهى مؤمن نیستپیکار ما با آنان همچون جنگ با یک انسان یا جنگ با  زیـرا  ؛ جنگ
مـا بـا آنهـا     گکنند. بنابراین، جنقرآن، به دستورات کتاب مقدس خود عمل نمی ۀکه ایشان به مصداق آی

ـتم و   ها نیست، بلکه این جنگ درجنگ با یک مجموعه از انسان واقع نبردي است با فساد و انحـراف و س
  .)419ـ416، صج1391تفکر آنانست (صدر، تبعیض نژادى که اساس ۀ اندیش

 دنانسان به ما هو انسان، داراي کرامت است تا زمانی که فسادش و انحرافش سـبب از بـین بـر   رو، ایناز
  باید با این انسان جنگید و مبارزه کرد.، ها نشود. در این صورتکرامت دیگر انسان

  :معتقد است امام موسی صدر، بنابراین
نظر از مذهب یا اندیشه یا اعتقادش، محترم شمرده است، ولی استثنائی در این زمینه را صرفدین، هر انسانی 

اي شود که در زمین فساد و آور، تبدیل به جرثومهاعتقادات زیان ۀوجود دارد و آن اینکه اگر انسان در نتیج
ارج و حرمتی براي این موجـود  ها مبتال سازد، در این صورت دین، انواع بیماري بهتباهی کند و جوامع را 

طور که انسان نیز خود عضوي از بدنش را که به بیماري مسري و بدخیمی دچار شده، از قائل نیست، همان
ولی اگر انسـانی   ،باشندها از جهت انسانیتشان قابل احترام براي دین میانسان ۀهم... کندبدن خود جدا می

دیگر محترم ، ولی از این جهت که فساد کرده است، احترام استاز جهت انسانیتش قابل اگرچه ، فساد کرد
انسانِ آسمان، انسان پاکی 		... )416 پذیریم (همان، صولی فساد را نمی، ست، پس ما از انسان بیزار نیستیمنی

کند. این خویشاوندي یا آیین و رسوم محلی یا مصالح خاص در او اثر نمی ۀاست که منفعت فردي یا رابط
  .)124، ص1392(صدر، است  رها از تعلقات دنیويو اعتنا به دنیا بیانسان 

در راستاي توجه ، به انسان امام موسی صدرتوان چنین نتیجه گرفت که توجه مجموع عبارات فوق می از
اي منجر به سـکوالریزه و  گونهبه، کید فراوان ایشان بر انسانأکه ت ایشان به خداوند است. نباید توهم شود

که  العللۀعلرا در راستاي  انسانزدایی شده است. خود ایشان نیز بدین نکته توجه دارند و خدمت به دین
خداوند و مخلوق او  ۀمیان مفهومِ انسان، که ساخت صدرموسی امام دهند. وجود باري تعالی است، قرار می

  ویند:گاست، با مفهومِ انسانِ بدونِ ایمان به خداوند تمایز قائل است. ایشان می
بلکه جاودانه اسـت  ، دنیوي نیست دگیصرف نیست و تنها داراي زن ةماد، خداوند است ۀانسانی که ساخت
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هاي ما در زندگی روي زمین باشد، دیگـر ایـن   و داراي حیات جاوید. انسانِ به این معنا اگر منشأ فعالیت
و تقدسِ ارتباطـات   است. دینی شدنداري بلکه این عین دین؛ زدایی نیستمعناي سکوالریزه کردن و دین

ـ اي از خداوند است. بنابراین زمینی اثر و نشانه اتکه انسان در این حیچرا؛ و پیوندها است و  الغایاتۀغای
  .)44و43 ، ص1384، خداوند شد (صدر، العللۀعل

  گيرينتيجه
تقریـب از   ۀرصـ اي در عپارچـه معرفتی یک ۀدر طول حضور خود در لبنان، یک منظوم امام موسی صدر

اي که در آن، نگاه به هستی، نگاه به دین و همچنـین نگـاه بـه انسـان     خود به جاي گذاشته است. منظومه
  هماهنگ با یکدیگر است.

اي اسـت کـه در پرتـو آن تمـامی اجـزاء جهـان، منسـجم بـا         ایشان به جهانِ هستی به گونـه  نگرش
جملـه دیگـر   ید خود را با دیگر اجزاي هستی ازبا، اناین جه يیکی از اجزاعنوان به یکدیگرند. انسان نیز

  ها همگرا سازد.انسان
کننـد کـه دیـن    اي اسـالم را تبیـین مـی   گونهکید کرده و بهأبر معناي عام اسالمی ت، موسی صدر امام

داننـد؛ زیـرا   گیرد. ایشان دو دین الهی مسیحیت و اسالم را در مسیري واحد مـی بر میمسیحیت را نیز در
یکسـان بـوده و    قالبشـان ان ةاي مشترك حضور داشـته و جـوهر  پیامبرانشان در جبهه، خدایشان یکتاست

مبدأ و مقصد و هدف این دو دین نیز یکی است. ایشان معتقد است که شـناخت حقیقـت دیـن، سـبب     
  شود.زیستی دینی میهم ۀمحقق شدن رابط

کنند. از نظـر ایشـان   به تکریم انسان تشویق می ایشان جایگاه انسان را بسیار رفیع دانسته و همگان را
گرایـی بـروز   و فرقـه  رسـتی این پیکره که در قالـب نژادپ  ۀباشند و تجزیواحدي می ةها داراي پیکرانسان

ترین هدف، کاري است کـه بـه   مقدس، صدرامام موسی شناسی کند خطرناك است. در نگرش انسانمی
  .بینجامدخدمت انسان و سعادت او 

ـان  شناسی، دینهستی ةدر سه حوز امام موسی صدراز مبانی معرفتی  بنابرآنچه ـان   شناسـی و انس شناسـی بی
ـام موسـی صـدر   اه متعالی قهري آن، تقریب میان پیروان دو دین الهی مسیحیت و اسالم است. نگ ۀشد، الزم  ام
ـان بـه    انسان  جملههستی از يهماهنگی و اتحاد تمامی اجزا ةکه دربردارند، به هستی ـاه ایش است و همچنین نگ

ـان،    ادیانی که مبدأ، مقصد و هدفشان یکسان است و همچنین تاکید فراوان ایشان بر کرامت انسان به ما هـو انس
راسـتی اگـر   تقریب میان مسیحیان و مسلمانان است. بـه آن،  ۀهمگی نشان از مبانی معرفتی مهمی است که نتیج

ر قلبی به این مبانی معرفتی داشته باشند، الجرم در عمل نیز بایـد بـدان پایبنـد    نظر، باو مپیروان ادیان الهی در مقا
  تمامی رفتارهاي خود نسبت به مؤمنان دیگر ادیان الهی قرار دهند. ۀبوده و آن را سرلوح

۱۲۸     ،۱۳۹۲اول، زمستان  شمارهپنجم،  سال  
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