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 رسالت اصلی ادیان از منظر امام موسی صدر

 1معصومه عبدلی

 

 چکیده
 خدمت در را دین وی. داندمی «انسان به خدمت» را ادیان مشترک وظیفه و هدف صدر موسی امام

 خدمت و خدا به دعوت ،ادیان اصلی هدف که است معتقد و دین خدمت در را انسان نه و داندمی انسان
 تاهمی حائز رو آن از مهم دیدگاه این بررسی. شمردمی واحد حقیقتی جلوه را دو هر این و است انسان به

 یگر،د مباحث تکلیف اما رسد،می نظر به کلی بسیار هرچند دین و انسان رابطۀ کردنمشخص که است
 را شهروندی حقوق و دین حکومت، و دین ی،آزاد و دین ارتباط و آن آثار و ادیان تنوع و تعدد نظیر

 خدمت در ادیان» ایده دو میان تفاوت به سپس و نگرش این چرایی به ابتدا در مقاله این. کندمی روشن
 هب نیز نگرشی چنین احتمالی هایضرورت به پاسخ در. پردازدمی «ادیان خدمت در انسان» و «انسان

 هب دوم دلیل. گرددبازمی ادیان تعدد و انسان بودنیکی به اول، دلیل. شودمی اشاره عمده دلیل سه
 مفهوم از صدر موسی امام چرخشِ سومِ دلیل و دارد اشاره انسان به نسبت صدر موسی امام نگرش

 دوم بخش در. گیردمی نشأت تاریخی ضرورتی از «انسان خدمت در ادیان» به «دین خدمت در انسان»
 انسان» نگرش دو مطلب این تشریح برای. شودمی اشاره «انسان خدمت در ادیان» نگرش چیستی به نیز
 والیت، و رهبری حقیقت، و حق چون هاییمقوله نظر از «انسان خدمت در ادیان» و «ادیان خدمت در

 . شوندمی مقایسه گرایی،ملّی و شهادت و جهاد

 گرایی: ادیان، انسان، حق و حقیقت، والیت، ملیهای کلیدیواژه
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 دمهمق

های مهم اجتماعی امام موسی صدر عالمی برجسته و ممتاز در جهان اسالم و در دوره معاصر است، شخصیتی که با حرکت

سنن گسیخته لبنان )اعم از شیعیان، اهل ت تحقیرشده را عزت داد بلکه جامعه از هم خویش در لبنان نه تنها شیعیان مظلوم و

دوباره بخشید. عالمی که فرزند زمانه بود و افزون بر آن با سفرهای متعدد به  و مسیحیان( را در مقابل اسرائیل وحدتی

یکی از دالیل مهم موفقیت امام  .کشورهای دیگر همواره با مجامع علمی و فرهنگی غرب و مذاهب دیگر در تعامل بود

ا ادیان را در لبنان نه تنهوی تنوع و تعدد »موسی صدر نگرش وی به مسئله تعدد و تنوع مذاهب و فرق در لبنان است، 

اقعیت، ای برای شناخت بیشتر وداند، بلکه آن را دریچهتهدیدی علیه وحدت ملی لبنان و یا تشکیل امت واحده اسالمی نمی

میان  افکنی میان مذاهب را ازتعدد و تنوع ادیان، امکان موفقیت استعمار نو در تفرقه پندارد. چنین نگرشی نسبت بهمی

 (miri,2007,p29« )برد.می

رسد پذیرش و تعامل با ادیان و فِرَق دیگر، با نقشی که امام موسی صدر برای دین در زندگی بشر قائل است، نظر می به

داند، حال اگر ادیان و به تبع شمرد و آن را خدمت به انسان میقرابت دارد، زیرا وی رسالت و هدف اصلی ادیان را یکی می

وظیفه خویش در تعالی و رشد انسان یاری رسانند، اصوالً تزاحم و رقابتی در میان نخواهد بود بلکه ها فرق گوناگون به آن

ن ای است که وی میان دیتوان گفت مبنای اصلی چنین نگرشی، رابطهکند، بر این اساس میها را یکی میهدف واحد آن

رق را آفرین ادیان و فآمیز و حتی وحدتهمزیستی مسالمت تواند تصورداند و پرداختن به این رابطه، میو انسان برقرار می

 ممکن سازد.

 ادیان در خدمت انسان

امام موسی صدر طی سخنرانی مهمی در کلیسای کبوشین بیروت و در جمع طوایف مسیحی نظر خود را در مورد ارتباط 

شمرد: دعوت به خدا و خدمت ها را یکی میداند زیرا هدف آندین و انسان بیان کرده است. وی ادیان را در حقیقت یکی می

ادیان وسیله نجات انسانها از تاریکی به »گوید: الف( می 1392وی ). داندبه انسان و این هر دو را نمود حقیقتی واحد می

یعنی  شوند. مبدأ واحدسوی نورند و اگر وظیفه خویش، یعنی خدمت به انسان را فراموش کنند دچار کشمکش و اختالف می

خدا و مقصد واحد یعنی مبارزه با خدایان زمینی و یاری ستمدیدگان، ادیان را یکی کرد و پیروزی انسان رنج دیده و ادیان، 

هر دو را رقم زد اما این پیروزی خوشایند طاغوتیان و مستکبران نبود لذا در پی چاره برآمدند و چه روشی بهتر از آن که بنام 

هایی انسان رنجدیده بود عوض کنند و چون هدف فراموش شد و ادیان از خدمت به انسان دین، هدف دین را که آزادی و ر

با  16ـ11صص «)دور شدند، خدا نیز آنها را به حال خود واگذاشت و ادیان متفرق شدند و در پی منافع خاص خود برآمدند

 تلخیص(

میان ادیان، به ویژه مسیحیان و مسلمانان، رسد که امام موسی صدر برای از میان برداشتن تضاد و تعارض نظر می به

های کند که تقابل و تضاد میان ادیان و فرقهبرداشت و مفهوم جدیدی از دین را در سخنرانی کلیسای کبوشین ارائه می

ن اسازد. اگر انسان را در خدمت دین بدانیم در این صورت سخن از برتری ادیمذهبی را از میان برده و یا بسیار کم اثر می

به میان خواهد آمد و پرسش اساسی این خواهد بود که کدام دین برتر است تا آدمی به آن خدمت کند؟ در این صورت هر 

که در تعریف ترین خواهد خواند و قاعدتاً نزاع و درگیری میان ادیان رخ خواهد نمود درحالیدینی خود را بهترین و کامل

است و هدف اساسی دین، اعتالی انسان است تا « خدمت به انسان»اصلی دین جدید از امام موسی صدر، مسئله و وظیفه 

، این که در تعریف دومگیرد، درحالیمحور اساسی قرار می« دین»درست و صحیح و انسانی زندگی کند. در فرض پیشین 

ک کند مستضعف کم رسد هر دینی که به انسان دردمند ونظر می است که محور اساسی است، با این توصیف به« انسان»
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 های مذهبیها و آالم او را از میان بردارد به رسالت خود وفادار مانده است، پس درگیری و رقابتی میان ادیان و فرقهو رنج

داستان خواهند شد و همه در جهت خدمت به شکل نخواهد گرفت، بلکه همه ادیان در تالش برای الهی کردن انسان هم

های علیه دیگری از میان خواهد رفت، خصوصاً که وی ها و تبلیغها و رقابتضادها و تزاحمانسان یکی خواهند شد و ت

رسد که این نکته مالک نظر می ( به11الف:  1392«)گیرد بدنبال سود و منفعتی استهر جا نزاعی صورت می»گوید می

را، در هر دینی « دیگری»موسی صدر  دهد دین از حقیقت خود دور شده است. تعریف جدید اماممهمی است که نشان می

به  خدمت او»مداری را در قیاس با میزان آورد و عملکرد هر دینکه باشد و در هر قطبی که به سر برد از حاشیه به متن می

 .کندسنجد، عالوه بر آنکه مقیاسی عملی برای سنجش ادعای رهبران و پیروان هر فرقه مذهبی فراهم میمی« انسان

فهوم تر از ممهم در ساختارشکنی امام موسی صدر حائز اهمیت است، نکته اول آن است که مفهوم جدید، وسیعچند نکته 

ی آن است. اعتقاد به این که دین در خدمت انسان است منافاتی با خدمت انسان به دین ندارد، هر چند قبلی و در بر دارنده

ین ساختارشکنی مبانی نظری دقیقی را برای عمل امام صدر فراهم تر است. نکته دوم آن است که اتر و کلیاز آن وسیع

نوان ع آورده است به نحوی که این واسازی با گفتارها و رفتارها و خصوصاً فتاوای منحصر بفرد وی تکمیل شده است، به

ک حانی غیرکاتولیمثال امام صدر این واسازی از مفهوم دین را با عملی متناسب با آن همراه کرده است. سخنرانی یک رو

به حد کافی  «روحانی غیر کاتولیک»در یک کلیسای کاتولیک برای اولین و شاید آخرین بار صورت گرفته است. اصطالح 

دانند که کلیسای کاتولیک حتی با روحانیون و مسیحیان پروتستان نیز مخالفت جدی دارد. خوبی می رساست زیرا همه به

های مسیحی در جنوب لبنان و کلیسای مارمارون های تاریخی او در دیرها و صومعهیدعوت از امام موسی صدر و سخنران

 در شمال لبنان به منظور وعظ و نصیحت راهبان نیز مؤید چنین برداشتی از دین است.

 گرایی شایع در آن کشور، به برقراری روابط صمیمانه ودر حقیقت امام موسی صدر به محض ورود به لبنان برخالف مذهب

پردازد، هیچ مراسم جشن و اندوهی نبوده که وی در آن حاضر شود و تنی چند از فرهیختگان دوستانه با رهبران مسیحی می

، اولین دور گفتگوهای اسالم و مسیحیت را با حضور بزرگان این دو دین در 1344مسیحی در معیت او نباشند. او در سال 

رهبران مذهبی  1349رود، او در سال به دیدار پاپ می 1346اندازد و در سال االسالمیه به راه میمؤسسه فرهنگی الندوه

آورد تا برای مقاومت در مقابل طوایف مسلمان و مسیحی جنوب لبنان را در چارچوب کمیته دفاع از جنوب گرد هم می

ها و ن، مذاهب، فرهنگ، قرن بیست و یکم را قرن همزیستی پیروان ادیا1355اندیشی کنند. وی در سال اسرائیل چاره

شود رهبران مسیحی و مسلمان لبنان را برای برپایی یک جبهه نیز موفق می 1351نامد و در سال های گوناگون میتمدن

کمالیان و ) ماندشدنش ناتمام میفراگیر ملی متقاعد کند هر چند تالش و آرزوی او در این جهت با ماجرای ربوده

 با تلخیص( 24ـ25صص:  الف، 1311کرمانی،

ها شرکت کرد و در ، در مجالس ترحیم آنوبرخاستدر حقیقت وی در طول دو دهه حضور در لبنان با مسیحیان نشست

روی کرد تا اهالی یک روستای ها در کنار ایشان بود، چنان که در سرمای زمستان کیلومترها پیادهمصائب و گرفتاری

 (124همان:) .نشین را از زیر آوار برف نجات دهدمسیحی

دانستن ذبیحه ایشان، پشتوانه عملی مهمی را کتاب و پاکفتواهای بدیع امام موسی صدر نیز مانند حکم به طهارت اهل

یحی دفاع مسهر یک از شما شیعیان به روستای بی»برای مبنای نظری وی فراهم ساخت. وی به پیروان خود گفته بود: 

 (331: 1315«)مله کند، به منبر و محراب و مسجد و زن و فرزند من حمله کرده استح

 ضرورت واسازی در مفهوم دین

هایی اساسی، پاسخ داده شود. پرسش اول این است که امام موسی صدر بر اساس اینک زمان آن فرارسیده که به پرسش

نسان خدمت ا»داران را که بر مبنای سنت گذشته دین لیلیچه ضرورتی به واسازی مفهوم دین اقدام کرده است و به چه د

 تغییر داده است؟  شکل گرفته،« به دین
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واضع ها و مرسد که او در ضمن سخنرانی فوق، دالیلی برای این چرخش عنوان نکرده است اما از خالل سخنرانیبه نظر می

رای این حرکت و نگرش او اقامه کرد. دلیل اول به یکی توان دالیلی در حد توان بدیگر وی و نیز به مدد دقت و توجه، می

گردد. اگر انسان را در خدمت ادیان فرض کنیم در این صورت ادیان متعدد خواهیم داشت و بودن انسان و تعدد ادیان بازمی

ان ت انسهر فرد انسانی موظف به خدمتِ دین خاصی است چنانکه تاکنون نیز چنین بوده است اما اگر ادیان را در خدم

کند و از ها را یکی میروند گویی هدف واحد آنصورت ادیان به سمت یکی شدن، وحدت و یگانگی پیش می بدانیم در این

ات شوند، هرچندکه این ضرورت برخاسته از مناقشاند دور میها و تزاحماتی که برای اثبات حقانیت خود در پیش گرفتهستیزه

ری دین در تاریخ بشر رخ داده است اما در نوع خود ضرورت قابل توجهی است که ممکن هایی است که به نام برتو ستیزه

شود است امام موسی صدر را به این نگرش رسانده باشد. دلیل دوم به نگرش امام موسی صدر نسبت به انسان مربوط می

راً هلل است و این مقام صرفاً و منحصنگاهی که او به انسان دارد نگاهی توحیدی است. در نگرش توحیدی او، انسان خلیفه ا

 واسطه آن مقدرات الهی از آن انسان است. انسان به منزله جانشین و نماینده خداوند، حکم ابزار و اسبابی را ندارد که به

نی یگونه بود فرشتگان این وظیفه را برعهده داشتند و نیازی به خلق انسان نبود. انسان در مقام جانشمحقق شود که اگر این

واسطه قوه تعقّل و اختیاری است که خداوند به او عطا کرده است. اگر  خداوند، صاحب اراده و اختیار است و این توانایی به

به انسان به چشم خلیفه و جانشین خداوند بنگریم منافاتی در خدمت به دین خدا و خلیفه خدا نخواهیم یافت. دین در خدمت 

خدا و البته این نکته، فصل ممیّز اومانیسم غربی و اومانیسم دینی است. اومانیسم غربی انسان یعنی دین در خدمت خلیفه 

که اومانیسم دینی انسان را در عین داشتن اختیار و آزادی، مکلف و مسئول داند، درحالیانسان را کامالً مستقل، یله و رها می

خاب تواند برای او حق اندیشه و آزادی در انتیر کند، نمیتواند انسان را تحقشمرد. بدین سبب است که دین توحیدی نمیمی

و هر دینی اعم از توحیدی و غیر توحیدی و یا هر قرائتی از دین اندقائل نشود، لذا ادیان بدین معنا در خدمت این خلیفه الهی

ت. خدمت دین فرض کرده استوحیدی که در پی تحقیر انسان باشد و آزادی و اندیشه او را نفی کند، خودبخود انسان را در 

گیرد. واقعیت این ، از ضرورتی تاریخی نشأت می« انسان در خدمت دین»دلیل سوم چرخشِ امام موسی صدر از مفهوم 

ش ها به دین خویشناسد، تا حدی که اگر پیروان آناست که قرآن کریم ادیان مسیحیت و یهود را کامالً به رسمیت می

 مجید و انجیل اهللست. استناد امام موسی صدر در سخنرانی کلیسای کبوشین به آیات کالمعمل کنند، بر ایشان حرجی نی

و سخنان پیامبر و حضرت عیسی نیز بر همین مبناست، اما واقعیت این است که ادیان در طول تاریخ، شکل و قالبی خاص 

ریعت . به میزانی که ادیان در پی تحکیم شانداند و این به سبب اهمیتی است که برای فقه و شریعت خود قائل شدهیافته

اند. این اختالفات هم میان ادیان و هم درون ادیان بروز کرده است و البته این اند از یکدیگر نیز فاصله گرفتهخود برآمده

ود را ختواند منشأ الهی داشته باشد. هرگاه بشر، دین را به یک مذهب و به یک قرائت خاص فروکاسته است، اختالفات نمی

بر حق و حق را در انحصار خود فرض کرده است و دیگران را باطل و گمراه تصور کرده است و چه بسیار پیش آمده است 

که بر این مبنا، دین در انحصار افراد خاصی قرار گرفته و مستمسکی برای حفظ اقتدار و منافع دنیایی ایشان شده است و به 

ای خاص بوده است، مطلق و برحق تلقی شده و وظیفه عموم . آنچه فهم عدهسلب شده نام آن آزادی اندیشه و انتخاب مردم

مردم، صرفاً تسلیم و اطاعت از آن قرائت خاص پنداشته شده و نه درک و فهم و منطق و اندیشه و انتخاب. طبعاً در این 

شود های ادیان لغو نمیشود، شریعتکه اگر دین در خدمت انسان تصور شود درحالینگرش، انسان در خدمت دین تصور می

ی خیزد زیرا انسان به منزله خلیفه الهی یکشود از میان برمیبلکه آن تعصّب و جمودی که موجب فاصله و اختالف ادیان می

 گیرد نه اینکه حقیقت دین فدای شریعت آن شود.است و شریعت در خدمت حقیقت دین قرار می

 مقایسه دو نگرش

 است. این که دین به خدمت« ادیان در خدمت انسان»کن است مطرح شود، پرسش از چیستیِ نگرش پرسش دومی که مم 

هایی از دین تحت تأثیر این نگرش دگرگون خواهد شد؟ انسان درآید به چه معناست و چه نتایجی خواهد داشت و جه حوزه
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ن هایی چواز نظر مقوله« در خدمت انسان ادیان»و « انسان در خدمت ادیان»دو نگرش  در پاسخ به این پرسش بهتر است

حق و حقیقت، جهاد و شهادت، رهبری و والیت، فقه و شریعت، آزادی و حقوق بشر با هم قیاس شوند. البته مالک این 

 مقایسه، آیات وحی، کالم معصومین و اندیشه انسانی خواهد بود.

که منافاتی بین این دو نگرش وجود ندارد و اصوالً  پیش از پرداختن به این مقایسه، ذکر مجدد این نکته ضروری است

ود و اتخاذ ش« دین در خدمت انسان»توان تفکیک محضی میان این دو در عمل قائل شد. به عنوان مثال اگر نگرش نمی

خود به  رکار گیرد قطعاً این انسان الهی با اعمال و رفتاهای خود را برای تربیت یک انسان الهی بهدین بتواند همه ظرفیت

 کوشد.کند و در جهت نشر و گسترش آن میهای دین کمک میتحکیم پایه

 مقایسه اول: حق و حقیقت

کند؟ نسبت به حق و حقیقت چه نگاهی دارد و آن را چگونه تفسیر می« ادیان در خدمت انسان»امام موسی صدر با نگرش

گوییم خدا حق است و انسان باید هست، پس وقتی میحق در اصطالح قرانی صفت خدا نیز »گوید: وی در این زمینه می

راه حق را طی کند و به هدف حق برسد، نشانه هماهنگی کامل میان ایمان به خدا و راه حق است. بودن در راه خدا حق 

 (393ب: 1391«)است و قران کریم پیمودن راه حق را بر انسان واجب کرده است

شود این است که اوالً خود خداوند حق است و ثانیاً قران کریم پیمودن راه حق ط میآنچه در وهله اول از این سخنان استنبا

را بر انسان واجب نموده و این وجوب، داللت بر فهم حق از سوی انسان دارد زیرا میان ایمان انسان به خدا و راه حق 

کند؟ قطعاً با نیروی عقل. این ی میدهد و پیروهماهنگی کامل وجود دارد. اما انسان با چه نیرویی حق را تشخیص می

کند، لذا های رسیدن به آن را بررسی میدهد و راهنیروی عقل است که در هر شرایطی حق را از غیر حق تشخیص می

ن گیرد و ایشود و در مقام عمل مورد پرستش قرار میتوان گفت خداوند که مظهر حق است توسط عقل انسان درک میمی

و درک و پرستش حق از آن انسان، به عنوان اشرف مخلوقات است. این نگرش، منازعه رایج میان حق مقام یعنی تشخیص 

دارد زیرا با این بینش، پذیرش و فهم خداوند منافاتی با حق انسان ندارد و صرفاً این خداوند و حق انسان را از میان برمی

 شناسد.می کند وانسان به ما هو انسان است که خداوند و حق را درک می

اما نگرش دومی وجود دارد که به جای تشخیص حق به عنوان امری ثابت از سوی عقل انسانی، افراد را معیار و مالک حق 

شود و تمام اعمال و رفتار ایشان مالک و معیار حق معیاری برای شناخت حق می« اهل حق»صورت  گیرد در اینمی

یا اینکه از  اند ورا معیار حق دانسته« اهل حق»اند؟ یعنی ا نیز چنین نگرشی داشتهشود. آیا قران کریم و پیامبر و ائمه ممی

 اند با مالک عقل خویش، حق را که امری ثابت است تشخیص دهد و بفهمد. انسان خواسته

بعضی از » منظور از سخن)القول( چیست؟«. فبشّر عِباد الذین یَستمعون القول فیتّبعون أحسنه » فرماید: قران کریم می

استماع  اند: مراداند: مراد گوش دادن به قرآن و غیرقرآن و پیروی کردن از قرآن است ... بعضی دیگر گفته¬مفسرین گفته

اوامر خدای تعالی و پیروی کردن از بهترین آنهاست، مثالً در مسئله قصاص، خدا هم اجازه قصاص به ایشان داده و هم 

نند ... ولی این دو قولی که از مفسرین نقل کردیم بدون دلیل عموم آیه را تخصیص کعفو، و ایشان عفو را پیروی می

( پس مراد از قول، شنیدن هر سخن است؛ در این صورت مفهوم آیه این است: به آن 391: 11، ج1363)طباطبائی،« زندمی

ز کنند. طبق این برداشت که اوی میها را پیردهند و بهترین آندسته از بندگان من مژده بده که به هر سخن گوش فرامی

 توان گفت: شود )و در ادامه ذکر خواهد شد( میجانب روایات نیز تأیید می

کنند مسلکان خویش بسنده نفکران و هماوالً بندگان باید به هر سخنی گوش فرا دهند و تنها به شنیدن نظر دوستان، هم

آلراء عرف مَواقِعَ الخطا؛ هرکه از آراء دیگران استقبال کند مواضع خطا را زیرا به تعبیر حضرت امیر)ع(: مَن اِستقبل وجوه ا

( ناگفته پیداست که تحمل سخن دیگران و به ویژه مخالفان مستلزم بردباری و سعه صدر 111البالغه: خواهد شناخت )نهج

 است. 
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نه( پیروی ها)احسند و بهترین آنبایستی با محک عقل سنجیده شوثانیاً، صِرف شنیدن سخن دیگران کافی نیست و می

فه ذاتی تواند این وظیها صرفاً در توان عقل است و انسان نمیگردند. پیداست که ارزیابی همه سخنان و انتخاب بهترین آن

را به دیگری واگذار کند، زیرا نفسِ اعتماد به دیگران در انتخاب، با روح این اصل طالیی قرآن )شنیدن هر سخن و یافتن 

 کند.ن القول( منافات داشته و آن را بالموضوع میاحس

ثالثاً مصداق بهترین سخن مانند مصداق بهترین خط و بهترین صدا، امری موقتی است و همواره ممکن است سخنی بهتر، 

و سخنان  هباید همواره هوشیار بودظهور کند و عنوان بهترین را از آنِ خود کند، لذا انسان عاقل می خطی بهتر و صدایی بهتر

سنده نکند. های پیشین ببسنجد و بهترین را انتخاب نماید و همیشه نیز در پی سخنان بهتر بوده و به گزینش گوناگون را

قرآن کریم در تشخیص سخن حق، شنیدن  شود که حق در هر شرایطی شناخته و پیروی شود. لذا رویکرداین امر سبب می

 ها و باالخره گزینش بهترین ا ست.نتقدان و تجزیه و تحلیل آنسخن دیگران حتی مخالفان، معاندان و م

« اهل حق»اند که حق را در هر موقعیت و شرایطی تشخیص دهند و از آن پیروی کنند و پیامبر و ائمه نیز از انسان خواسته

 را معیار حق ندانند.

 شهریری«)لحقخذوا الحق من اهل الباطل و التأخذوا الباطل من اهل ا»فرماید: )ع( میـ

حق به سمت خود حق  نهد و همه توجهات را از اهل¬( وی با این بیان، تمایز قاطعی بین حق و اهل حق می352:  1319،

 کند حتی از اهل باطل؛ و نیز باطل را ازکند. هنگامی که مالک انسان خودِ حق باشد آن را از همه جا کسب میمعطوف می

 پذیرد ولو از اهل حق.کسی نمی

( علی همراه حق است و حق همراه 211: 1ج1311شهری،ری«)علیٌ مع الحق و الحق مع علی» فرمایند: یامبر )ص(میپ

گونه نیست سویه، یعنی این-علی است.در توضیح این حدیث باید گفت که این همراهی یک همراهی دوسویه است و نه یک

است و کمال علی در پیروی دائم از آن است، لذا علی )ع(  حق وابسته به علی، بلکه حق مستقل که علی منشأ حق باشد و

 شود.مظهر حق تلقی می

کند؛ زیرا ( مؤمن، )سخن( حق را حتی از دشمن خود رد نمی332: 1319شهری،ری«)المؤمن الیرد الحق مِن عَدوه» ـ  

الک این است که افراد را مدشمن نیز ممکن است گوینده حق باشد همچنانکه دوست ممکن است گوینده باطل باشد. مهم 

 حق و باطل ندانیم؛ در این صورت حق از همه جا قابل اکتساب است حتی اگر بر زبان دشمن جاری شود.

( حضرت امیر در این فراز، تکلیف سخن را از سخنگو 415: 6ج1311شهری،)ری« اٌنظر ِالی ما قال و ال تنظر اِلی مَن قال» ـ 

 د. نکنی ه سخن توجه کنید و شنیدن یا فهمیدن آن را منوط به شخصیت گویندهکند بسازد و سفارش میجدا می

چنانکه در دین داخل کرده بودند از هرکس به وسیله افراد وارد دین شود افراد هم، او را هم»امام صادق )ع( فرموده است: 

شود حتی اگر کوهها از هم زل نمیکنند؛ و هرکس به وسیله کتاب و سنت در دین داخل شود، تدیّن او متزلدین خارج می

 (391: 3ج1311شهری،ری«) فرو بپاشند

ترتیب پیامبر گرامی اسالم)ص( و ائمه معصومین)ع( نیز به تبعیت از قرآن کریم، انسان را به جای اهل حق به سوی بدین

ارجاع » ترین فرقد. عمدهشودهند و این امر حقیقتی بسیار متعالی است که اغلب مورد غفلت واقع میشناخت حق سوق می

گردد. شناخت حق محتاج تالش فکری و کوشش عقالنی انسان است و انسان بازمی به« حقارجاع به اهل»و « به حق

ناپذیری این تالش است؛ یعنی از سویی عقل آدمی باید در جهت کشف حقیقت تالش کند و در کمترین خاصیت آن پایان

مداری یک انسان، امری ثابت و دائمی نیست، لذا اهل حق بودن ید کند و از سوی دیگر حقتواند از دیگری تقلاین مقام نمی

جه مداری هر فرد توباید به میزان حقهمواره می یک فرد در یک زمان مستلزم اهل حق بودن وی برای همیشه نیست بلکه

ری برای تا زمانی است که حقانیت بیشتکرد و از سوی سوم، حقیقت امری تفضیلی است، یعنی پذیرفتن حقانیتِ هر امری 

 امر دیگری اثبات نگردد و پیداست که عقل مرجع منحصر برای تشخیص میزان حقانیت امور است.
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 داند، وی در این خصوصامام موسی صدر نیز به این نکته توجه کرده است و میزان علی)ع( را در زندگی حق و حقیقت می

طور که ذات خداوند نه زاده شده و نه زاییده شده از خداوند نشأت گرفته و همان هر حقیقتی در جهان هستی»گوید: می

 کند؟ خیر، حق نیز نه زاده است و نهاست، حقیقت نیز نه زاده و نه زاییده شده است......آیا مالک تشخیص حق تغییر می

« به، حق در اینجا با آنجا تفاوتی نداردزاییده شده ، حق نسبت به همه یکسان است. چه من باشم، چه دوست باشد و چه غری

 (162ب: 1392)

هترین اند. بگفتنی است که تکلیف معصومین )ع( در این بحث روشن است. پیامبر اکرم )ص( و ائمه اطهار )ع( عین حق

 ع حقدلیل برای اثبات این مدعا همین سخنان گهربار ایشان است. امام علی)ع( که بیش از همه سزاوار است خود را مرج

دهد و شناخت اهل حق شناسد و همگان را به شناخت حق ارجاع میبداند، عقل و قدرت تشخیص انسان را به رسمیت می

های متمادی پی توان به راز ماندگاری قرآن و اهل بیت )ع( در طول سدهجا میداند. از همینرا جز از این راه ممکن نمی

محوری بدیل را به جهانیان معرفی کرد و نشان داد که انسانهای بیتوان این اسوههای بشری، میبرد. امروزه در اوج پیشرفت

 و اصالت عقل در مدار حق، نه دستاورد جدید بشر بلکه سفارش اسالم و بزرگان آن در چهارده قرن پیش بوده است.

به موضوع حق و « دمت انسانادیان در خ»گونه که در ابتدای بحث اشاره شد اگر با نگرش امام موسی صدر یعنی همان

رسد که تأکید قران بر دین اسالم نیز از چنین واقعیتی نظر می حقیقت توجه کنیم آن را امری انسانی خواهیم یافت. به

اسالم همانا تسلیم حق و حقیقت شدن است و ابراهیم)ع( « الدین عنداهلل االسالم»فرماید: گیرد، آنجا که میسرچشمه می

ی همه توان آن را درشمرده شده است. لذا حقیقت امری است که مربوط به انسان است و می« مسلم»نایی نیز بر چنین مب

 توانند حق را محدود وادیان یافت. از سویی دیگر ویژگی مهم دین خاتم، پیروی از حق و حقیقت است و پیروان آن نمی

ر خدمت انسان د»که در نگرش گرفته است، درحالی منحصر به قرائت خاصی کنند که بر اساس فهم ایشان از قران شکل

 شود.شود، لذا کارکرد آن درون دینی است و از اختیار عموم خارج میحقیقت امری مطلق و دینی تصور می« دین

توان عملکرد امام موسی صدر را در مواجهه با ادیان و مذاهب تعبیر و تفسیر کرد. هنگامی که او با این توصیفات بهتر می

را در انحصار  کند یعنی حقیقتر سخنرانی کلیسای کبوشین بیروت به آیات انجیل و سخنان پاپ در کنار قران استناد مید

 یپندارد. هنگامی که روش تعامل، مباحثه و گفتگو را در برخورد با فرق و مذاهب به عنوان پایهدین و مذهب خود نمی

ای از حقیقت را نزد دیگران اعم از عوام و علماء و رؤسای کشورها مرتبهگزیند یعنی وجود های خویش برمیعملی فعالیت

 های لبنان حاضرتوان تصور کرد هنگامی که به منظور موعظه راهبان مسیحی در دیرها و صومعهداند. ابداً نمیمسلم می

های مذهب خود خواسته شود قصد دعوت ایشان به دین اسالم و مذهب تشیع را دارد و یا اینکه در جهت رسیدن بهمی

های خویش راهبان را به حق و فریبی زده است تا از شدت اختالفات خود با مسیحیان بکاهد. وی در موعظهدست به عوام

ی تمام ادیان الهی یعنی دعوت به تسلیم در برابر حضرت حق است و بر اساس همین اعتقاد عمیق خواند که پایهحقیقتی می

 شود.کنندگان مؤثرتر واقع میاش به اذعان دعوتست که موعظهاو به حقانیت ادیان ا

 مقایسه دوم : والیت و رهبری 

از دین تفسیری اجتماعی دارد و عناصر دین، نظیر والیت و رهبری، « ادیان در خدمت انسان»امام موسی صدر با رویکرد 

که انسان موجودی اجتماعی است و بدون روابط گونه کند تا همانانفاق، جهاد و شهادت را با نگرشی اجتماعی معنا می

تواند زندگی کند و یا تعریف شود، دین هم در خدمت برای رشد و تعالی انسان، اجتماعی تفسیر اجتماعی و مناسبات آن نمی

 کردن دین در زندگی بشر باشد.رسد هدف و مقصود اصلی چنین نگرشی کارآمد و اثربخششود و معنا یابد. به نظر می

شود. در مقوله والیت و رهبری از همین نکته ناشی می« انسان در خدمت دین»ید بتوان گفت تفاوت نگرش او با دیدگاه شا

ای آسمانی و خلیفه خدا بر زمین است که وظیفه هدایت شخصِ انسان الگو واسوه« انسان در خدمت دین»در نگرش « ولی»

در صورت برقرار نشدن جامعه شایسته نیز تا حدی قابل پیروی هستند را به سوی خداوند بر عهده دارد. چنین الگوهایی 
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 اگر پیامبر خدا بگوید :»که این پیروی از نظر امام موسی صدر در حقیقت اطاعت از خداست و نه اطاعت از والیت : درحالی

ورها را اطاعت و اجرا کردیم، خدا این واجب است و این حرام، این کار را انجام دهید و این کار را انجام ندهید و ما این دست

ی اطیعوا اهلل و اطیعوا الرسول و اولی االمر منکم، پس از اطاعت را اطاعت کرده ایم و نه پیامبر را. اطاعت پیامبر که در آیه

 هاخداوند آمده است، اطاعتی است که با اطاعت خداوند و عمل کردن به واجبات و پرهیز از محرمات و اجرای امر و نهی

 (111ب: 1392« )فرق دارد.

)همان: « اطاعت در شئون حکومت، در ساختن جامعه و در چگونگی تربیت است.»از نظر امام موسی صدر اطاعت از ولی 

( یعنی والیت، مقامی الهی است که به ولی داده شده تا احکام خداوند را اجرا کند. این نگرش امام صدر ناشی از توجهی 16

ای پاک و شایسته دارد. توجه و تاکید وی نیز به روابط و مناسبات اجتماعی انسان برای زندگی در جامعهاست که او به نیاز 

خیزد، او حقیقت جامعه را خواه ایمانی و یا غیر ایمانی باشد در افراد و پیوند و تعامل ها در جامعه از چنین نگرشی برمیانسان

 (96داند. )همان: ها میمیان آن

گیرد و جایگاه جامعه و روابط آن مهم و اساسی ¬، هویت و تربیت انسانی، ذیل مناسبات اجتماعی شکل میاز این منظر

طه عنصر والیت را از نق« انسان در خدمت ادیان»رسد امام موسی صدر فراتر از اندیشه و نگرش شود. به نظر میتلقی می

بیند و بر تأثیر جامعه پاک و شایسته که با حضور کند مینظر امکانی که این عنصر برای رشد و تعالی انسان فراهم می

به عنوان انسان شایسته و آسمانی امکان ظهور چنین جامعه « ولی»فشرد، از نظر وی یابد پای میخدا تحقق می« ولی»

دین، چون نماز  ای امکان رشد انسان را بیش از هر عنصر دیگری درسازد : اوالً چنین جامعهآرمانی را از دو جهت فراهم می

 کند بلکه الگویی عملی برای رهبران وای نه تنها امکان آن را اثبات میکند، ثانیاً تشکیل چنین جامعهو روزه فراهم می

ای ایمان و اعتقاد کامل دارد آورد. امام موسی صدر به ضرورت تشکیل چنین جامعهحاکمان دینی در طول تاریخ فراهم می

معه شایسته در باال بردن سطح انسان و رشد و کمال او بیش از نماز و روزه و زکات و حج است. از تأثیر جا»گوید : و می

گوید : بر هیچ چیز به اندازه والیت تأکید نشده است. زیرا تأثیر نماز و روزه و زکات وحج، این روست که حدیث شریف می

تواند انسان را بسازد و ای که میف و پایدار دارد، به گونهمحدود و موقت است، ولی تأثیر جامعه، نامحدود است و آثاری ژر

 (112)همان : « نماز و دیگر امور او را حفظ کند.

ای میان او و معتقدان به اصالت اجتماع در بحث ضرورت حاکم و رهبر وجود دارد، این تفاوت به نقشی اما تفاوت عمده

انی که دین برای رشد و تعالی انسان به عنوان موجودی اجتماعی کند، یعنی امکگردد که وی برای دین تصور میبازمی

آورد. از نظر امام موسی صدر گرچه انسان موجودی اجتماعی است و به سبب ضرورت نظم و وفاق اجتماعی، فراهم می

رد. )همان نیازمند حکومت و رهبر است اما از منظر دین، جانشین خدا بر روی زمین است و اگر مقهور محیط شود خواهد م

 :129) 

مداری غرب است. انسان به عنوان خلیفه خدا نیازمند محیطی الهی مداری امام صدر با انساناین نکته گویای تفاوت انسان

های معنوی و اجتماعی تهدید نکند، این با روابط و مناسباتی سالم است که منافع فردی و اجتماعی او را برای کسب آزادی

اره های اجتماعی اشباط آشکار آزادی فرد از قیود نفسانی و آزادی اجتماعی یعنی رهایی از محدودیتنکته از سویی به ارت

 رسد امام موسی صدر با توجه به اینکند. به نظر میدارد و از سویی دیگر به تأثیرپذیری فرد از محیط اجتماعی اشاره می

هایی که تشکیل حکومت را منحصر آید. سکوالرها و مذهبیمیها بر نکته، در مقام پاسخ به دو گروه سکوالرها و والیتی

شوند در یک موضوع مهم یعنی عدم تشکیل حکومت و جامعه دانند و اصطالحاً والیتی خوانده میبه حضور امام زمان می

پندارند که می هاکنند. امام موسی صدر در پاسخ به سکوالرالقول هستند هرچند، دالیل متفاوتی برای آن اقامه میدینی متفق

نسان ا»گوید : ها نیست میدین و ایمان مربوط به شخص انسان و پیوندش با خداست، اما مبنای روابط اجتماعی انسان

موجودی واحد و یکپارچه است و نمی توان آن را به دو موجود تقسیم کرد، موجود مؤمن به خدا و موجود مؤمن به انسان، 
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مال فردی مؤمن و از نظر اعمال اجتماعی غیر مؤمن بار می آید، زیرا هنگامی که فعالیت در این صورت انسان از نظر اع

گیرد، ایمان به اصل و مبنای دیگری را در قلب انسان تقویت می کند ای غیر الهی صورت میهای اجتماعی انسان با انگیزه

د انسان را در درون، دچار تناقض و دوگانگی می کن که با مبنا و انگیزه نخستین او یعنی ایمان به خداوند متفاوت است، لذا

های انسان در عرصه اجتماعی ایمان به خداوند باشد، و موجب تباهی او را فراهم می آورد، در حالی که اگر خاستگاه فعالیت

« دوز می کنکند و نوعی یکپارچگی و هماهنگی در وجود او برروابط و کارهای اجتماعی فرد، ایمان قلبی او را تقویت می

 با تلخیص( 113 – 116)همان : صص 

انسان مجموعه ای از عناصر جدا از یکدیگر »گوید : گیرد و میها به کار میوی همین استدالل را در مورد ادعای والیتی

ای غیر تواند در جامعههای درونی و روحی او بازتاب دارد. بنابراین انسان نمینیست و هرگونه فعالیت بیرونی بر گرایش

 «مؤمن زندگی کند و در عین حال، ایمان خود به خداوند را حفظ کند، مگر از راه مجاهدت و جنگ و دفاع و درگیری پیوسته.

 )همان(

جامعه  هایتوان گفت امام موسی صدر اصل والیت را بهترین شیوه برای هماهنگ کردن نیروها و تواناییبر این اساس می

 داند.می

. شخص در دین اسالم است« ولی»ندیده است در مقوله والیت به آن اشاره شود مشروعیت و مقبولیت نکته دیگری که پس

شود و تفاوت او با حاکمان و رهبرانی که از سوی مردم و هایی انتخاب شده و میها و چه ویژگیولی بر اساس چه ضرورت

داوند را از سوی خ« ولی»وسی صدر ضرورت انتخاب اند در چه چیزهایی است؟ امام میا مستبدانه بر سریر حکومت نشسته

ین دهد که انشان می« ولی»انسان برقرار است و وجود « وجه زمینی»و « وجه آسمانی»داند که میان به علت شکافی می

ی هااگر آموزه» گوید: شود. وی در توضیح این مطلب میشکاف چگونه با انسانی که وجهه همتش آسمان است پر می

محور بدهیم، چگونه آنها را اجرا و پاک و مجرد و پارساگونه را به دست حاکمی منحرف و هواپرست و مصلحت آسمانی

 کند. اگر اسالم فطرتهای زمینی و تمایالت شخصی و مادی خود اجرا میکند؟ حکم پاک آسمانی را در چارچوب خصلتمی

ای انسانی است، پس چرا آسمانی بوده است؟ زیرا خاکی ولهالهی است که خدا مردم را بر آن سرشته است و اگر اسالم مق

ی کند. انسانِ آسمانها و مفاهیم او حکمفرما میبودن سرمنشأ میل و گرایش در انسان است و دنیا را بر عواطف و اندیشه

ند. این انسان کمییعنی انسان پاکی که منفعت فردی یا رابطه خویشاوندی یا آیین و رسوم محلی یا مصالح خاص در او اثر ن

 (124مان:ه«) مدار بودن اسالم است.ی انسانی بودن آسمان و انساناعتنا به دنیا، این انسانِ رها از تعلقات دنیوی، جلوهبی

ه جلوه شود تا زمانی کاز سوی دیگر تجسم کامل انسان به عنوان خلیفه خدا بر روی زمین، امری انتزاعی و آرمانی تلقی می

عنوان انسان کامل نشانه چنین الگویی برای انسان است، و باز اینجاست که نقش دین  به« ولی»و حضور  آن محقق شود

ر پذیری انسان را از والیت متذکشود. بر چنین مبنایی است که امام موسی صدر، لزوم نقشدر خدمت به انسان روشن می

)همان:  «لگوی او را گرفتن و در همه حاالت شبیه اوشدنوالیت یعنی شبیه انسان کامل شدن، یعنی ا»گوید: شود و میمی

خواهد راه و رسم و منش پیامبر و ائمه را الگو و سرمشق خود قرار دهند: ( لذا امام موسی صدر مکرراً از شیعیان می93و  95

جود خود حس کنیم، شویم باید این والیت را در وما هنگامی که با حالل و حرام، درست و نادرست، حق و ستم روبرو می» 

پذیرد، یای بگیرد، نمگانه را به او بدهند تا پوسته جوی را به ستم از دهان مورچهعلی آنگونه که خود فرموده اگر اقالیم هفت

 (153همان:« ) چگونه ممکن است کسی بگوید دوستدار و پیرو چنین امامی است ولی به حقوق دیگران احترام نگذارد

أت بیند که نشاعت مردم از ولی را توجیه کرد؟ امام موسی صدر در اطاعتِ از مقام والیت، قداستی میتوان اطاما چگونه می

گرفته از ایمان به انسانی است که جانشین خداست یعنی آفریده خدا و آفریده شده از خدا. اگر انسان چنین کسی را اطاعت 

عت او صرفاً ناشی از اعتقاد و ایمان به انسان باشد موجب که اگر اطا کند در حقیقت خدا را اطاعت کرده است در صورتی

 د. تر به آن اشاره ششود و این تفاوت امام موسی صدر با اومانیسم در نگاه به انسان است که پیشوهن و تحقیر وی می
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سزاوار این  یتنها کس»دهنده چنین قداستی است: شمارد به خوبی نشانبرمی« ولی»هایی که امام موسی صدر برای ویژگی

سلطه است که خداوند او را از خطا و از تأثرات گوناگون نفسانی، مصون نگه داشته است، عالوه بر این، شخصِ ولی باید 

( اما وجود چنین مشروعیتی به این معنا نیست که هر 216ج :1391« ) ی مبادی شریعت و اصول و فروع آن را بشناسدهمه

مام که ا االبد باید به همان شیوه و همان شکل اجرا شود و اجتهاد فقهااند، الیضع کردهآنچه که ایشان به نحو اجرایی و

نظر به جهان واقع در اجتهاد به معنای پویایی و تحول و عطف»کند، دلیل این مطلب است: موسی صدر به آن اشاره می

پذیری و سازگاری حکم با ا بودن، تحولگربودن و الهی بودن حکم است. مطلق بودن و غیبگرایی و مطلقچارچوب غیب

 (21)روح تشریع:« کند......نیازهای انسان را منتفی نمی

 رابطه پیروی از والیت و عقل

اعتی کند و از انسان اطداند والیت را به شرط تعطیلی عقل معنا میرسد، نگرشی که انسان را در خدمت دین مینظر می به

شود. اما نگرشی که دین را در خدمت اعتی که خلوص آن با پریدن در آتش سنجیده میطلبد، اطچون و چرا و محض میبی

 تفاوت باشد. اولین نکته، ضرورتِ پذیرشِ والیت از سوی انسانهای او بیتواند نسبت به انسان و ویژگیداند نمیانسان می

یابد و اما شرط دوم تحقق که تحقق می است، بدین معنا که امکان تحقق والیت در جامعه، در صورتِ پذیرش مردم است

ام علی البالغه اماند. نهجوالیت به شرط فعلیت عقل انسان است و این همان والیتی است که امامان ما نیز در پی آن بوده

اما  اند،و کاربرد آن را توصیه کرده انددهد ایشان عقل را به رسمیت شناخته)ع( مشحون از سخنانی است که به ما نشان می

ممکن است گفته شود که عقل صرفاً در مواجهه با والیت است که بایستی تعطیل شود، در این صورت چندین فراز از 

ود: شها استناد میکند. در اینجا به یکی از آنالبالغه و چندین حرکت از امام علی )ع( است که این ادعا را نقض مینهج

د حوط( نزد او آمبنرفت یکی از یاران وی )حارثل به سمت جنگ صفین میهنگامی که علی)ع( پیروزمندانه از جنگ جم

ل ای که اهتو حق را نشناخته»دانم؟ علی)ع( در ضمن پاسخ او فرمود: و گفت: آیا پنداری که من اصحاب جمل را گمراه می

علی است، پس علی را حق  ( حارث در رکاب921: نهج)«ای تا اهل باطل را بشناسی.حق را بشناسی و باطل را نشناخته

یابد که چگونه اهل حق در برابر یکدیگر پندارد، لذا در نمیداند و به ادعای خویش اصحاب جمل را نیز برحق میمی

صاحبان  واسطه آن شناسی تا بهاند! حضرت امیر بیان فرمود که تردید تو ناشی از این است که حق را نمیآرایی کردهصف

ر هر موقعیتی حق را بشناسی از صاحب حق دفاع خواهی کرد و گمراه نخواهی شد اما اگر مالک تو حق را بشناسی. اگر د

افراد باشند به سبب تغییر افراد دچار تردید و سردرگمی خواهی شد. بدیهی است که تنها وسیله تشخیص حق در این موضع، 

کارگیری عقل در ها را به بهطلبد و آنض نمیچگونه است که علی از پیروان خود اطاعت و والیت مح. عقل انسان است

ی پذیرد و عقل ابزاری براخواند؟ واقعیت این است که امام علی )ع( والیت را به شرط فعلّیت عقل میهر موقعیتی فرامی

گونه که در مبحث حق آید. لذا همانداوری و قضاوت است که همواره و در هر شرایطی برای تشخیص به کمک انسان می

پذیرد و دچار تردید و خطا حقیقت اشاره شد، حق اعم از افراد است و اگر عقل انسان نیز به آن واقف شود، آن را بهتر می و

کند، اندیشه و حرکت امام زمان است. امام زمان )عج( اندیشه و حرکتی مثال دومی که بر این نکته تأکید می نخواهد شد.

های روی زمین است. وی به هنگام ظهور، صرفاً با زبان عدالت است که با مردم -جهانی است، یعنی متعلّق به همه انسان

گوید، زیرا عدالت زبانی است که انسان، در هر فرقه و مذهب و اعتقادی فارغ از آن که کودک و پیر و جوان باشد سخن می

کند و در هر زمانی خصوصاً فهم می کند و عدالت برخاسته از عقل است زیرا عقل است که آن رافهمد و درک میآن را می

 ها سخنتوان با همه انسانکند، اما زبان شریعت زبانی اعتباری است و بر مبنای آن نمیآخرالزمان لزوم آن را حس می

گفت، زیرا زبان شریعت نه تنها در میان ادیان که در میان مذاهب گوناگون نیز متفاوت است، چنان که شریعت موسی با 

ها ی متفاوت است و این قراردادی الهی است. اما همین شریعت به سبب اعتباری بودنش به اختالف میان انسانشریعت عیس

ت تواند مالکی برای یافتن حق و حقیقکه عدالت که زبان عقل است نه تنها اعتباری نیست بلکه میزند درحالیدامن می
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م پیامبر بینیکه میرا به سخن و روش درست رهنمون شود. چنان آید تا اوباشد، پس عقل در این شرایط به کمک انسان می

های عقل آدمی را بالفعل کنند و او را به رشد برسانند نه اینکه با این ودیعه الهی مخالفت اند تا گنجینهو ائمه نیز در پی آن

کند نیاز خود را به انسانِ یگونه که محدودیت خود را در شناخت خدای نامحدود درک مبورزند، از سوی دیگر عقل همان

فهمد. عقل نیاز به راهنما و دلیل را هم در امور فردی تواند محل مشورت قرار بگیرد مینظری که میآگاه دلسوزِ صاحب

کند و البته این راهنما و دلیل، حکم مشاورِ مشفق دلسوزی را دارد که معاون و خویش و هم در رأس جامعه احساس می

طلبد. پذیرش والیت، پذیرش خلیفه اهلل است -چون و چرا میای که اطاعت بیعقل است و نه تحکّم کنندهدهنده به یاری

طور که پذیرش خداوند و عبادت او به معنای بندگی و اطاعت محض نیست، بلکه به معنای آزادی هرچه بیشتر و همان

هلل نیز منجر به عبودیت و اطاعت محض و مطلق اانسان از بند نفسانیات درونی و قیود اجتماعی است، پذیرش خلیفه

که به انسان  تر از والیتی استشود. والیتی که با نیروی عقل برگزیده و پشتیبانی شود بسیار کارآ و مؤثرتر و سازندهنمی

 (129: بخش 1315مولوی،) بند رقیّت ز پایت برکند تحمیل شود: کیست موال آن که آزادت کند

ها های اجتماعی رکند از قید بندگی و اطاعت نفس درونی و یا تحمیلدارد موال به انسان کمک می چنان که مولوی اشاره

آورد نه پیروی کورکورانه و تعطیلی عقل و تحقیر آدمی. شود و بر این اساس والیت پیامبر و ائمه، آزادی و آزادگی می

 « لکم فرقاناإن تتقوا اهلل یجعل » :فرمایداهلل مجید میگونه که کالمهمان

 نیز کسی است که از طریق راهنمایی« ولی»کند، داری، عقل انسان را آزاد و استعدادهای آدمی را شکوفا میتقوا و خویشتن

 سازد.آدمی برای رسیدن به تقوا، او را آزاد و رها از هر قید و بند درونی و اجتماعی می

 لزوم اطاعت از رهبری و شرایط آن

گذارد باقی نمی گونه تردیدیموسی صدر به موضوع اجتماع و همت جدی او در کار تشکیالتی، جای هیچتأکید فراوان امام 

معصوم قائل بوده است و نیز مخالف نظریه جدایی دین از سیاست بوده، که وی به مسئله رهبری و حکومت، در زمان غیر

شود ی وارد شده است. اینک این پرسش مطرح میطور تمام و کمال در مسائل سیاس عنوان یک رهبر دینی به چنانکه به

که آیا قداستی که وی برای والیت قائل است، برای رهبر جامعه دینی نیز قائل است؟ پیش از پرداختن به نظر وی در این 

ار داد و رها قمورد بهتر است به نظر معصومین در این زمینه اشاره شود. پیامبر اکرم سپاهی را روانه کرد و فردی را امیر آن

ها سفارش نمود دستورات او را گوش دهند و در فرمان او باشند؛ امیر آتشی برافروخت و به سپاهیان فرمان داد به آن به آن

ای چگونه وارد آتش شویم؟[؛ و عده] ایمجهنم[ فرار کرده] آتش درآیند، برخی از این کار خودداری کرده و گفتند: ما از آتش

دند ]یعنی ششدند از آن خارج نمید ... موضوع به گوش پیامبر رسید؛ ایشان فرمود: اگر وارد آتش میخواستند وارد آتش شون

معروف( است. ) هاوارد آتش جهنم بودند[ و افزودند: هیچ اطاعتی در معصیت الهی نیست، هر گونه اطاعتی در نیکی

 (114: 1 ج ،1361شهری،)ری

ای به اهالی مصر نوشت: در هر چه موافق ن والی مصر تعیین کرد در ضمن نامههنگامی که علی)ع( مالک اشتر را به عنوا

( معنای این فراز از نامه این است که مالک 611البالغه:حق بُوَد به سخنش گوش بسپارید و فرمانش را اطاعت کنید)نهج

الک، رهبر باید حق باشد؛ اگر م شما در پیروی از مالک اشتر شخصیت او یا حکم من نیست بلکه مالکِ همگان در پیروی از

طبق حق فرمان راند پیروی کنید ولی اگر از جاده حقیقت منحرف شد پیروی نکنید. پیداست که مالک از یاران خاص 

هنگامی که آن حضرت، پیروی از  حضرت امیر است و احتمال بسیار ضعیفی وجود داشته که از مسیر حق عدول کند، اما

 شود.کند تکلیف سایر حاکمان و رهبران مشخص میورزی وی میگویی و حقمالک را نیز مقید به حق

 فَویلٌ لِلَّذین یکتُبونَ الکتابَ بِأیدیهِم ثمَّ یقولون هذا مِن عنداللّهِ لِیَشتَروا به ثمنًا قلیلًا فوَیلٌ لَهُم ممَّا کتبَتْ»در ذیل آیه 

صادق)ع( پرسید: عوام یهود کتاب خدا را فقط از طریق علمائشان از امام حسن عسگری)ع( نقل شده: فردی از امام  «أَیدیهِم

ای ندارند، بنابراین چرا قرآن کریم آنها را به سبب تقلید از علماء، نکوهش کرده است؟ آنها هم شناسند و جز این چارهمی
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ام یهود بخاطر تقلید از علمائشان کنند. امام صادق)ع( فرمود: خداوند عوام ما را هم مانند عومثل عوام ما از علماء تقلید می

خورند، گویند، رشوه گرفته و حرام میدیدند که علمائشان دروغ آشکار مینکوهش کرده است..]توضیح اینکه[ عوام یهود می

وق زنند، هنگام تعصب حقکنند، با تعصب کور به اختالفات دامن میواجبات احکام را به خاطر جلب نظر دیگران عوض می

هود[ کنند،]عوام یکنند، به طرفدارانشان مال ناحق بخشیده و به خاطر آنان به دیگران ظلم میشان را ضایع میمخالفین

شنیدند کردند در حالیکه[ ندای وجدانشان را میشوند ]و با این وجود از آنها تقلید میدیدند که آنها مرتکب محرمات میمی

و شایسته نیست که واسطه بین خدا و خلق قرار گیرد ... عوام ما نیز اگر که هر کس چنین کارهایی انجام دهد فاسق است 

اند و با این حال از چنین فقهایی تقلید دیدند که فقهائشان دچار فسق آشکار، تعصب کور، حرص دنیا و حرامخواری شده

نفس خود را کنترل کند، دین خود گیرند. ولی هر کدام از فقهاء که بکنند همانند ]عوام[ یهود مورد نکوهش خداوند قرار می

های خود مخالفت کند، از امر موالیش پیروی نماید، بر عهده عوام است که از او تبعیت کنند؛ و را محافظت نماید، با هوس

 (251: 1 ،ج1311شهری،)ری« کند نه همه آنها.این موضوع بر برخی از فقهای شیعه صدق می

را چون و چیروی از رهبر و حاکم اسالمی و حتی علمای دین، اطاعتی مستمر و بیتوان گفت، اطاعت و پبر این اساس می

دارد که در هر قول و عملِ حاکم و رهبر و حتی عالم و محض نیست، این نگرش و رویه از سویی انسانِ مکلف را وامی

ر قول و فعل خویش پیرو حق باشد دارد در هدینی بیندیشد و از پیروی و تقلید محض سرباز زند و هم رهبر و عالم را وامی

اکم نسبت به ح و همواره از پیروان خود اطاعت محض نطلبد و حکم خود را مساوی با حکم خدا تلقی نکند. چنین نگرشی

یتی واسطه وال بندد، اما جامعه دینی بهمی ای اعم از دینی و غیردینی، راه را بر استبداد و دیکتاتوریو رهبری در هر جامعه

تر است، چرا که حاکمان آن همچون فرمانده اند از جوامع دیگر برای ظهور استبداد آمادهمبران و ائمه بر مردم داشتهکه پیا

در « لیو» حال آنکه مشروعیت کنند،سپاه پیامبر برای متابعت و پیروی دیگران از خویش نوعی مشروعیت احساس می

 طور عمل به آن حاصل شده است.فروع آن و همینسایه لطف الهی و آشنایی با مبادی شریعت و اصول و 

یعه گونه که در فقه شتوان به ضرورت پیروی آگاهانه از حاکم و رهبر جامعه اسالمی اشاره کرد. هماناز منظر دیگری نیز می

دالت ع اشاره شده، اجازه پیروی از مرجع تقلید صرفاً در فروع دین است و یکی از شروط مهم و اساسی در پیروی، تشخیص

مرجع و حتی امام جماعت است. بر این مبنا رهبر، حاکم، مرجع و حتی امام جماعتی قابل پیروی و یا اقتداست که عدالت 

عهده پیروان و مأمومین است و منبع این تشخیص نیز، البته  فردی و اجتماعی داشته باشد و تشخیص این مسئله نیز بر

الدوام و مستمری نیست، چنان که هر لحظه ممکن است فردی از آن گی علیعقل انسان است و از سوی دیگر عدالت ویژ

 چون و چرا و محض از حاکم و رهبر دینی هرگز از مردم خواسته نشده است.توان گفت پیروی بیساقط شود، لذا می

 نظر امام موسی صدر در زمینه اطاعت از رهبر و حاکم جامعه   

وم والیت شمرد و لزود جامعه صالح و شایسته را برای تربیت و رشد انسان ضروری میگونه که پیشتر اشاره شد وی وجهمان

 داند:را محدود به حکومت پیامبر و ائمه نمی دهد، اما آنپیامبر و ائمه را در این راستا توضیح می

ای جامعه تقاد دارم تشکیلای صالح از راه تشکیل حکومتی صالح......من اعحقیقت مسئله والیت عبارت است از ایجاد جامعه»

ی به شمار ای اساسانجامد. بنابر این، والیت که از نظر شیعه مسئلهصالح بیش از هر اقدام دیگری به رشد و کمال انسان می

 ( 231ج:  1391)«ایای است همیشگی در هر زمان و در هر جامعه، بلکه مسئلهرود، فقط جنبهمی

ختیاراتی کند و چه اای شکل بگیرد چه نوع ساختار حکومتی را ایجاب مییخ و در هر جامعهاما والیتی که بایستی در طول تار

شرعی  دلیل»گوید: کند؟ امام موسی صدر در زمینه نوع ساختار حکومت اسالمی میرا به رهبر و حاکم اسالمی تفویض می

حفظ اساس اسالم را اصل کلی بداند، دستمان  وجود ندارد که ما را ملزم به شکل خاصی از حکومت کند. اما در چارچوبی که

 (212الف:  1392« )در انتخاب حکومت باز است
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شود و بر اساس آن تکلیف آحاد جامعه در پیروی و در زمینۀ میزان اختیاری که به حاکم و رهبر جامعه اسالمی تفویض می

گونه قول پیامبر و ائمه استنباط شد، دارد. همان گردد، امام موسی صدر نظری مشابه با آنچه که ازاطاعت از رهبر مشخص می

فاده هایی است که مانع سوءاستکه در مبحث آزادی و اختیار انسان نیز اشاره شد، وی معتقد است که دین، سرشار از ضمانت

ها انتضمی امام علی به مالک اشتر به یکی از این شود. وی ضمن استناد به عهدنامهاز آن و ظهور فئودالیسم دینی می

داند زیرا موجب انحراف کند. امام علی)ع( یکی از شدیدترین گناهان را دور شدن و پنهان شدن حاکم از مردم میاشاره می

شود شود، چنان که حاکم و رهبر طاقت چیزی جز تعارف را نداشته و به چیزی جز ستایش خویش قانع نمیحاکم و رهبر می

شمرد یای جدا بافته مپندارد و تافتهگیرد، پس متحول شده و خود را در جایگاه پیامبر میو از رفتاری جز چاپلوسی آرام نمی

راند و داند که طرفدار و مؤید او باشد، لذا علماء و دانشمندان و شایستگان راستین را از خویش میو یار وفادار را کسی می

 شود:بدین وسیله موجب فروپاشی جامعه می

علی)ع( ضرورت ادامه داشتن دیدارها و بحث و گفتگو با حاکم، آشکارا بیان شده است و این موضوع در فرمایشات حضرت »

الجهادِ کلمۀُ حقٍ عندَ سلطانٍ جائرٍ) باالترین جهاد گفتن حق نزد فرماید: افضلٌبرگرفته از این رهنمود اسالمی است که می

ن رعیته ) همه شما نگهبانید و همه شما نسبت به آنچه حاکم ستمگر است( و همچنین: کلّکم راعٍ و کلّکم مسئول ع

نگهبانید، مسئولید( امر به معروف و نهی از منکر بر هر مسلمانی واجب است. همکاری با ستمکار و سستی در برابر او از 

حاکم با مردم  قاتبزرگترین گناهان است. آن ضمانتی که الزم داریم ] تا فئودالیسم دینی بر جامعه حاکم نشود[ ارتباط و مال

های ایشان و توجه به آن است. افزون بر این که او خود، بنا بر حدیث: حاسبوا قبل أن و گوش دادن به انتقادها و ارزیابی

 (124همان: )« تحاسَبوا، باید خود را محاسبه کند

اً داند و ثانیخطا و اشتباه نمیآید، اوالً امام موسی صدر، رهبر و حاکم اسالمی را مصون از چنان که از صحبت فوق برمی

 کند. حاکم موظف استوظیفه پیشگیری از انحراف حاکم را از سویی متوجه خود حاکم و از سوی دیگر متوجه خود مردم می

بروز خطا و اشتباه را هم به لحاظ فردی با کنترل نفسانیات درونی خویش و  هایکه بنا به توصیه پیامبر)ص( و ائمه)ع( راه

ی، طلبگویی و حقاند با حقها ببندد. از سوی دیگر مردم نیز موظفحاظ اجتماعی با رعایت حقوق اجتماعی انسانهم از ل

مانع بروز استبداد و دیکتاتوری دینی شوند، این نظارتِ همگانیِ اجتماعی ضامن رشد و تعالی فرد و جامعه و مانع بروز و 

سیاسی و  ترین ساختارسیاسی و اجتماعی است، زیرا در بهترین و پیشرفتهظهور دیکتاتوری و استبداد رهبر در هر ساختار 

ز تواند جامعه اسالمی را ااجتماعی دموکراتیک نیز با وجود تفکیک قوا امکان سوءاستفاده از قدرت وجود دارد. آنچه که می

اعت محض از رهبر و ولی جامعه وسیله امر به معروف و نهی از منکر محروم کند، تلقی وجوب اط نعمت نظارت اجتماعی به

تر اشاره شد ولی و رهبر جامعه مصون از خطا و اشتباه نیست و نتیجه چنین گونه که پیشکه هماناسالمی است، درحالی

 برداشتی قطعاً توهم رهبر از جایگاه خود و تردید مردم در انجام وظیفه نظارتی خویش است.

های رهبر و حاکم ی ویژگی¬موسی صدر، زمینه را برای اظهار نظر وی در زمینهی امام رسد که شرایط و زمانهبه نظر می

اسالمی بیش از این مهیا نکرده است. اما عمل امام موسی صدر به عنوان یک رهبر دینی به خوبی پاسخگوی طرز فکر او 

اب امام موسی صدر به در مورد وجوب اطاعت از رهبر و حاکم جامعه است. تشکیل مجلس اعالی شیعیان لبنان و انتخ

ریاست آن، به وی به عنوان یک رهبر اجرایی، این اختیار را داده است که در کار تصویب قوانین مربوط به شیعیان و عزل 

تن به ی سخن گف¬اجازه»و « گفتگو و تعامل بی واسطه با دیگران»های مربوطه باشد. دو تز مهم وی یعنی و نصب پست

داند. زیرا اساس و ¬ن است که وی اطاعت و پیروی محض مردم از حاکم و رهبر را جایز نمیی آدهنده، نشان«مخالفان

بنیان گفتگو و مذاکره بر به رسمیت شناختن حقوق دیگری و امکان خطا و اشتباه خود استوار است. حاکم و رهبری که در 

و بر این اساس، اطاعت محض پیروان را طلب داند پی گفتگو با مردم خویش و دیگران است، حق را منحصراً از آن خود نمی

ی دهندهی قدرت سیاسی هر چند نشان¬ی صدر امام در مقابل مخالفین و عدم حذف و طرد ایشان از صحنهکند. سعهنمی
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ی انسانی و عدم اعتقاد به ضرورت حال از احترام به اندیشهایمان و اعتقاد راسخ او نسبت به مواضع خویش است اما درعین

 گیرد.روی محض از حاکم و رهبر جامعه نشأت میپی

 گراییمقایسه سوم: ملی

ها را گرایی، تفاوت آنبا توجه به عنصر ملی« انسان در خدمت دین»و « ادیان در خدمت انسان»ی دو رویکرد مقایسه

ن وظیفه انسان تلقی تریداند، اعتال و گسترش دین را مهمسازد. رویکردی که انسان را در خدمت دین میتر میروشن

دوستی، نیروها و شمرد که عالوه بر مطرح کردن هدف غیردینی میهنگرایی را رقیب قدرتمندی میکند لذا ملیمی

ی و واکنش گیرکند و این تصور در طول تاریخ، مذهبیون را به موضعهایی انسان را در راه خدمت به دین تضعیف میتوانایی

 هگرایی شمرده شود و گاه بگرایی در تقابل با مذهبته است. این تلقی موجب شده که ملیدوستی واداشدر مقابل میهن

چسب ها با برها بکار رود، تا جایی که تمایالتِ توأمان ملی و مذهبی افراد و گروهعنوان برچسبی منفی برای افراد و گروه

اه الب اسالمی ایران نیز به شکل طرد و تحقیر و گشود، تظاهرات این تلقی و تفکر پس از انقمنفی ملی مذهبی تحقیر می

 ها از سوی اغلبگر شده است. تمامی این واکنشتعطیل مظاهر ملی و تاریخی کشور نظیر عید نوروز و شب یلدا جلوه

زندگی  گرایی درگرایی و ملیگرایی و گروهمذهبیون بدین سبب صورت گرفته است که وجود اهدافی جز دین، نظیر حزب

 ی و اجتماعی انسان نوعی شرک تلقی شده است.فرد

شمرد داند بلکه آن را برای بشر نیازی اصیل میاساس و غیرواقعی نمیدوستی را امری بیکه امام موسی صدر، میهندرحالی

کری و یا فنیاز به وطن و میهن، تفریح »گوید: بیند، وی در این زمینه میو ریشه و مبدأ آن را در روابط اجتماعی انسان می

حول و زند، بلکه جوهر و هسته تتمایل به گسترش محل سکونت یا قرارداد مکتوبی نیست که مناطقی را به هم پیوند می

 های یکدیگرها و تهدیدها و منافع و خطرهاست. همچنین، مشارکت حقیقی و به حق در دردها و آرمانرشد تدریجی فرصت

دف، المللی نیست بلکه وحدت و یکپارچگی حقیقی در هیا نیست، تعهد ملی و یا بیناست. بقا و جاودانگی وطن، ترانه یا رؤ

 ( 431ج: 1391«)در مبدئی که متشکل از دردها و منافع است و در غایتِ متجسم، در آرزوها و اهداف است.

ه او لی انسان و جامعتواند موجب رشد و تعاگرایی عنصری است که میملیّت و ملی« ادیان در خدمت انسان» لذا در نگرش

وناگون های گتواند از جنبهگرایی میداند و نه در مقابل آن و بر این اساس ملیشود. این نگرش، ملیت را در کنار مذهب می

تر اشاره رفت عنصر الزم برای نظم و وفاق افراد انسان موجودی اجتماعی است و چنان که پیش به بشر یاری رساند. اوالً

د حاکم و بالتبع حکومت است، حکومت نیز اقتضائاتی چون حد و حدود و ثغور و منافع دارد که آن را از سایر یک جامعه، وجو

تواند ه میها کها و چنددستگیکند. گوناگونی. حکومت با حدود و ثغور و منافعی که دارد افراد گوناگون را یکی میهاحکومت

گون ها و فِرق گونابازد و حتی نژادها و زبانتعلق نسبت به آن رنگ می موجب تزاحم و درگیری باشد در سایه میهن و حس

یابد. ناگفته پیداست که هر حکومتی بتواند وجوه مشترک مردم خود را افزایش تحت لوای عنصر ملیّت وحدت و یگانگی می

 دوستیاز این منظر، میهن ها خواهد کاست.دهد از اشتراک منافع و همبستگی ملی سود خواهد برد و از درگیری و تزاحم

تواند در کنار دین به خدمت انسان درآید. گذشته از ترین احساسات انسانی است میکه به اعتقاد امام موسی صدر از شریف

وستی دشود، میهنها که هدف متعالی دین نیز شمرده میها و درگیریها و رفع تزاحمایجاد وحدت و یکپارچگی میان انسان

به تعالی فرد و  تواندو تقویت خصایل پسندیده انسانی نظیر ایثار و فداکاری و از جان گذشتگی و استقالل می از طریق رشد

اریخ ها در طول تگذشتگی انسانانگیزی از فداکاری و از جانهای بدیع و شگفتاجتماع یاری رساند. دفاع از میهن، صحنه

ها گذشته و به حد اعالی فداکاری یعنی ایثار جان رسیده است از ختیها و سها که از تحمل رنجآفریده است. این صحنه

 ی بزرگ بشریتواند به این سرمایهی ملل، فارغ از دین و آیین، در حافظه تاریخ ضبط شده است. چگونه دین میهمه

توجه باشد. یگیرد بکل میتواند به حس استقاللی که در اثر عالقه به میهن در فرد و جامعه شچگونه دین می اعتنا باشد؟بی
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نفس و استقالل های اجتماعی نیاز به اعتمادبهمگر نه این است که انسان برای مقابله با تمنیّات نفسانی و القائات و وسوسه

 رأی دارد؟ 

و گرایی دهد. ملیها اجتماعی بودن است، مورد توجه قرار میهایش که یکی از آن، انسان را با تمامی ویژگیلذا در

سان بهره تعالی ان تواند از این حس عمیق انسانی برای رشد ودوستی از تبعات زندگی اجتماعی انسان است و دین میمیهن

ب و گرایی برای یکپارچگی و اتحاد احزاچنان که امام موسی صدر در شرایط پیچیده و بغرنج لبنان از عنصر ملیبگیرد، آن

های شدید داخلی بکاهد و کشور را در مقابل دشمن خارجی یکی از منازعات و درگیریگیرد تا ادیان و فِرق لبنان بهره می

 کند.

گفتار و نوشتار خود بکار گرفته است. سفرهای  هایی هستند کهوطن، از پر بسامدترین واژه های وطن، میهن و همواژه

گیرد و تهییج و تحریک مردم لبنان رت میهای متعدد وی نیز در این راستا صوها و میانجیگریداخلی و خارجی، رایزنی

دم ی وی به مری این اقدامات است. قسمتی از نامهخصوصاً پیروان خود به پاسداری از وطن و حفظ یکپارچگی آن از جمله

د دنیا را به چالش لبنانیان بیایی»لبنان به مناسبت میالد حضرت مسیح و عاشورای حسینی، به خوبی گویای این مطلب است: 

بندی کرد و هم آن دشمنی که بر ضد وطن ما و یکپارچگی و بکشیم، هم، آن دوستی که متأسفانه برنابودی کشور ما شرط

خواهی و شکوفایی آن توطئه چید، همه را به چالش بکشیم و در عمل، نه به ادعا، حاکمیت و آزادی و آزاداندیشی و آرمان

ایم و از وطن خود و یکپارچگی و حاکمیت و آزادی و آزاداندیشی و بر جا ایستاده به آنها بگوییم ما در اینجا استوار و پاینده

اگر قرار باشد لباس روحانیت، مرا از مقاومت : »گویدو هم اوست که می( 111الف: 1391«)کنیم.شکوفایی آن پاسداری می

( شاید بتوان در توضیح این 5: 1315ان، )فرخی« گذارمو فداکاری در راه دفاع از میهن باز دارد بی درنگ آن را کنار می

دار سخن گفت، هرگاه طرفداری از  مذاهب،  موجب تفرقه و تزاحم میان یک ملت شود و وحدت و کیان ملی ایشان را خدشه

 سازد بهتر است از آن اجتناب شود.

 مقایسه چهارم: جهاد و شهادت

د شوبکار گرفته می« انسان در خدمت دین»و « سانادیان در خدمت ان»چهارمین عنصری که برای مقایسه دو نگرش 

ای برای آخرت باشد، واالترین وسیله عنصر جهاد و شهادت است. از آنجا که امام موسی صدر دین را پیش از آن که توشه

های دین، همچون جهاد و شهادت را نیز باید بر اساس کمکی که به ( عناصر و مؤلفه239ج:1391داند )برای زندگی می

 کنند، تحلیل و بررسی کرد.رشد مادی و معنوی انسان در ابعاد فردی و اجتماعی می

ای اجتماعی است یعنی رسد که موضوع جهاد و شهادت، از دو منظر قابل بررسی است. اوالً جهاد و شهادت مقولهنظر می به

دهد و ثانیاً این که اجتماعی رخ می خاطر مصلحتی جهاد و نهایتاً شهادت که اوج فداکاری و ایثار یک انسان است، به

 کنند.اند که بذل جانِ انسان را توجیه میچنان مهم و اساسیها و مصالح بشری آنارزش

اع و ی دفی چنین نگاهی به مسئلهدهندهی حسینی نیز، نشانتفسیر اجتماعی امام موسی صدر از آیات جهاد و حماسه

بر این  «انّ اهلل اشتری من المؤمنین أنفسهم و أموالهم بِأنّ لهم الجنه»ِی: ر آیهعنوان مثال، وی در تفسی شهادت است. به

ها جان و مال خود را در راه حق ، در راه حالل، در راه باور است که خداوند به جان و مال مؤمنان نیازی ندارد و اگر انسان

جات دیگران صرف کنند، به بهشت خواهند رسید، اما نه خدمت، در راه سازندگی، در راه استقامت و آبادانی و زنده کردن و ن

گردد بازمی ی انفاق مال به خود انسانی چنین اعمالی بهشت دنیا نیز هست، یعنی نتیجهفقط بهشتی در آخرت، بلکه نتیجه

 (214ـ216 صص: الف1391. )و بخشیدن جان نیز به مصلحت خود اوست

اق ی شهادت است، زیرا شکل کامل انفی تلقی وی از مسئلهدهندهخوبی نشان برداشت امام موسی صدر از موضوع انفاق، به

( از نظر وی انفاق برای انفاق کننده پاداش اخروی دارد اما نتیجه اجتماعی 11ب: 1391. )داندرا ، انفاق جان در راه خدا می

ن سالمت و تعلیم و تربیت فقرا و زحمتکشای انفاق، امکان زندگی، آن در این دنیا نیز قابل توجه و تأمل است. در نتیجه
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توان گفت، یابد. لذا میشوند و سطح اجتماع ارتقاء میشود و بدین وسیله افراد بیشتری در ساختن جامعه سهیم میفراهم می

ورزند، اقشار  عکه اگر افراد متمکن از انفاق امتنا گیرد، در صورتیگیرنده از جامعه پیشرفته بهره میکننده بیش از انفاقانفاق

ضعیفی از جامعه در فقر و بیماری و جهالت دست و پا خواهند زد و خودبخود از کمک به پیشرفت جامعه بازخواهند ماند و 

جامعه از وجود مؤثر ایشان محروم خواهد شد و این محرومیت به زیان همگان خواهد بود، مضاف بر این که عوارض فقر و 

 .وانی ناشی از آن در طبقه محروم محصور نخواهد ماند و به کل اجتماع سرایت خواهد کردهای رفالکت و بدبختی و عقده

 (94ـ95همان: صص)

با دیگران  «و أنفقوا فی سبیل اهلل و ال تلقوا بأیدیکم الی التهلکه»ی بر همین اساس است که تفسیر امام موسی صدر از آیه

مرد. شآیه، افراط و تفریط در بخشیدن مال را موجب هالکت انسان می ( در تفسیر این1363متفاوت است. عالمه طباطبایی )

ی شکست انسان و افراط در بخشش آن را در زندگی، وی بخل ورزیدن و امساک از بخشش مال را هنگام جنگ مایه

 (15 - 14ص 2شمرد. )جموجب تهیدستی انسان می

اند داعی دارد. وی جمله دوم آیه را نتیجه حتمی جمله اول میکه امام موسی صدر از همین آیه تعبیری کامالً اجتمدرحالی

و موجب تأکید بر این مطلب که در صورت انفاق نکردن، مشکالتی اخالقی و اجتماعی در جامعه پدید خواهد آمد که موجب 

آیه  کند، از اینیداند و شامل انفاق نفس نیز مشود و از آن جا که وی مفهوم انفاق را گسترده میهالکت جمعی انسان می

کند که بر اساس آن از انسان خواسته شده تا مال و فکر و توان و جان خود را در راه خدا مبنایی کلی در اسالم استخراج می

گونه انفاق کردن تصویر عزت اند، اینهای خدا، خدمت به خلق اوست که همه عیال اهللتقدیم کند و از آن جا که از راه

وان و گیرد و تکند. اما اگر انسان از افتخار بذل و بخشش امتناء کند در معرض نابودی قرار میسیم میمندی از انسان تر

 (95 - 96صص : ب 1391شود. )فکر و جان او مثالً با ظهور بحران در جامعه و یا سیطره دشمن گرفته می

گونه بود، نیستی به انسان ندارد که اگر ایننگرشی اوما« ادیان در خدمت انسان»تر اشاره شد رویکرد گونه که پیشهمان

های محدود و هایی فراتر از آرمانشد. این رویکرد آرمانترین هدف شمرده میحفظ انسان و منافع او در هر حالتی بزرگ

شریت سی بزنند. هرگاه حقایق بنیادین و اساهایی انسانی که هویت بشر را رقم میمادیِ انسان گرایانه دارد، اهداف و آرمان

. با این نمایدمورد هجوم واقع شوند و یا صدمه ببینند، مبارزه و در نهایت فدا شدن انسان برای احیای آن حقایق ضروری می

توان این مسئله را به کل جوامع و تاریخ بشر تعمیم داد و چنین نتیجه گرفت که مبارزه و فداکاری برای حفظ وصف می

الزم و ضروری است و میزان این فداکاری دقیقاً به قدر خطری است که هویت انسانی را های بنیادین بشریت امری ارزش

 شود.کند و گاه این خطر و انحراف به قدری بزرگ است که اصالح آن جز به بذل جان و شهادت ممکن نمیتهدید می

 داند. تعریفابله با ظلم و ستم میهای خویش، جهاد را به معنای دفاع از حق و مقامام موسی صدر به کرّات در سخنرانی 

( معتقد است که پیروزی 1391)دهنده رویکرد ادیان در خدمت انسان است. ویبه خوبی نشان« ستم»و « حق»او از مفاهیم 

تر در مبحث حق و حقیقت ( اما چنان که پیش211( و جنگ در راه حق شکست ندارد )ص 119تنها از آن حق است )ص 

داند. شاید بتوان گفت مفهوم کلی دفاع از حق شامل دفاع از انحصار گروه و مذهب و فرقه خاصی نمی اشاره شد، حق را در

ای از حق باشند، این ها مظهر و جلوهشود، مادامی که هر یک از اینمیهن، دفاع از مذهب، دفاع از عقیده و دفاع از خود می

کند و از معنای جهاد و مبارزه و حتی مرگ برای تبدیل مینگرش، مسئله دفاع از حق را به امری اجتماعی و همگانی 

ود که شطلبی سبب میکند. انسانی و اجتماعی دیدن مسئله حقبرقراری و اعتالی اعتقاد، مذهب و دینی خاص خارج می

از آن در  ها در تشخیص حق و دفاع از آن، بر پایه منافع فردی، قومی، مذهبی و ملی خود عمل نکنند و فارغاوالً انسان

زمینه الزم را برای یکپارچگی و « حق محوری» صورتسطحی گسترده، حق را تشخیص داده و از آن دفاع کنند. در این

ها خواهد کاست و ثانیاً امکان اجماع حق طلبان را بر محور حق ها فراهم خواهد آورد و از تشتّت و درگیرییگانگی انسان
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های اشغالگر نه فقط برای کشور اشغال شده بلکه ها در چنین صورتی است که رژیمفراهم خواهد کرد. به عنوان مثال تن

 برای بشریت تهدیدی جدی تلقی خواهند شد و اجماع واقعی برای برخورد با آنان صورت خواهد گرفت.

ی حق و کند کوچکی و بزرگی آن است،نکته مهم دیگری که امام موسی صدر در زمینه حق و ظلم و ستم به آن توجه می

حق چه کوچک باشد و چه بزرگ، » :داند اگرچه اندک باشددارد اگرچه کوچک باشد و ظلم و ستم را بسیار میرا بزرگ می

حق است و ستم چه کم باشد و چه بسیار، ستم است. راه کج و منحرف از ابتدا تا انتها در انحراف است و تماماً در یک امتداد 

گسترش می یابد .... انسان وقتی شروع به انحراف می کند، بازگشت و اصالح او در است. حقِ کوچک، بزرگ می شود و 

 (149ص : )همان« روز اول آسان تر از روز دوم است

این تلقی از حق و ستم حداقل در زمینه جهاد و شهادت حاوی چند نکته مهم و قابل توجه است: نکته اول آن که با داشتن 

م نسبت به خود و یا دیگران را کوچک شمرد، این مسئله لزوم توجه جدی به انحرافات توان ظلم و ستچنین نگرشی نمی

ی شود، با این تصور، هر گناه و خطای کوچک فردی و اجتماعی انسان، به مثابه گلولهکوچک فردی و اجتماعی را متذکر می

ته جدی اجتماعی به دنبال خواهد داشت. نک هایشود که در انتها تبدیل به بهمنی ویرانگر خواهد شد و آسیببرفی تلقی می

دوم به موضوع گرامیداشت و تعظیم حق اشاره دارد، این نگرش، حق را نزد هرکس که باشد فارغ از رنگ و عقیده و نژاد 

 شمارد.محترم می

بال دفاع و به دنآورد. جهاد و نکته سوم مالکی است که این سخن برای نحوه دفاع از حق و مقابله با ظلم و ستم فراهم می

و تواند توأم با ظلم و ستم در حق دیگران ولگیرد لذا قطعاً نمیآن شهادت، برای برپایی هدفی متعالی یعنی حق صورت می

ملیاتی فرستد، عگناه را به کام مرگ میتوان عملیات انتحاری شخصی را که زنان و کودکان بیاندک باشد، چنان که نمی

لقی کرد، اما نکته چهارم به میزان اصالح و برخوردی که باید با ظلم و ستم صورت بگیرد اشاره طلبانه تجهادی و شهادت

پذیر است، اما اگر میزان ای امکاندارد، هرگاه انحراف، کوچک باشد امکان اصالح آن با امر به معروف و نهی از منکر ساده

و  صورت حرکتی بزرگ ن بشریت تهدید شود، در اینای و بنیادیظلم و ستم و انحراف بزرگ شود، یعنی حقایق ریشه

سازی جامعه ضرورت دارد و امام موسی صدر از این منظر به واقعه کربال و ای چون شهادت برای اصالح و یا آگاهریشه

( و 51و  24 :ها )هماننگرد. او هدف امام حسین )ع( را اصالح وضعیت جامعه و دفاع از حقوق انسانحماسه حسینی می

( با این نگرش حرکت امام حسین )ع( حرکتی انسانی است و بر 111:داند. )همانوضع او را ایستادگی در برابر ظلم میم

گیرد، لذا امام موسی صدر او را به عنوان الگویی جهانی و انسانی مطرح مبنای دفاع از حق و مقابله با ظلم و ستم صورت می

ها و همین طور اصالح زنگارهایی که در اثر مرور الگوی حق طلبی برای انسان کند. وی برای تبدیل امام حسین )ع( بهمی

« لحسینیا لثارات ا»کند. یکی از این مفاهیم، شعار زمان بر چهره نهضت حسین نشسته است، مفاهیم چندی را دگرگون می

 خون» :است« خدمت انسان ادیان در»دهنده نگرش است. برداشت و تلقی امام موسی صدر از این شعار به خوبی نشان

خواهی امام حسین یعنی مبارزه با باطل و ظلم و انحراف و یاری کردن حق و دفاع از آن، یعنی نیکو کردن اخالق و حل 

خواهی امام حسین به آمادگی عمومی برای بهبود وضع اجتماعی و بهبود وضع دفاعی ها. خونمشکالت و صاف کردن دل

تواند با بهتر کردن وضع اخالقی و خدا، اسرائیل است. در زمینه فردی نیز هر یک از ما می در برابر دشمن حسین و دشمن

 (11 :)همان« دینی خود، امام حسین را یاری کند

شود حتی یاری و خونخواهی حسین )ع( نیز از نظر امام موسی صدر موضوعی مذهبی و دینی تلقی چنان که مشاهده می

های اوست یابد زیرا نگاه و نگرش وی به انسان و رشد و تعالی تمامی ظرفیتو اجتماعی میشود بلکه تعبیری انسانی نمی

حسینی بودن یعنی » :بیندها و عناصرش در خدمت به انسان به عنوان خلیفه الهی میو در این راه دین را با تمام هدف

طا و بخشش از او به دیگران برسد، به انسان به اوج فداکاری و بخشش و وفاداری و خدمت برسد، بیشترین خدمت و ع

 (63 :)همان« باالترین مرتبه عفو و گذشت برسد
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دوه و داند و نه انبر این اساس است که وظیفه پیروان حسین را اصالح خود و جامعه و ایستادگی در برابر ظلم و ستم می

دش ایمان نامنبه حسینی که شهید گریه می شناسم.من حسینی را که به رنج دیدگان اهتمام نورزد نمی» :گریه و عزاداری

ندارم، من به گریه و زاری برای سبک شدن و تخلیه هیجان و ناراحتی ایمان ندارم، ایمان من این است که امکان ندارد 

 ( 116 :)همان« امام حسین جز برای احقاق حق کشته شده باشد

 گیریخالصه و نتیجه

 کند که ناظر به در خدمتِدین در مقام نظر و عمل تعریف جدیدی از دین ارائه میشکنی از مفهوم امام موسی صدر با ساخت

ای ادیان ها و تضادهکند و تقابلهای ادیان را که مبدئی واحد دارند یکی میانسان بودن است، تعریف جدید، مقصد فعالیت

از این اقدام چنان که بارها خود نیز به  برد. هدف امام موسی صدرگیرد از میان میرا که با هدف خدمت به دین صورت می

آمیز بر اساس رعایت حقوق همه ادیان و فرق در سایه وحدت ملی کند، برقراری عدالت و همزیستی مسالمتآن اشاره می

نپرداخته « انسان در خدمت ادیان»و وفاق اجتماعی است. هر چند وی به نحو تئوریک به ذکر ضرورت واسازی از مفهوم 

 دلیل اول به: توان به سه دلیل عمده اشاره کردها و اقدامات عملی او میگیریها و حتی موضعاز خالل سخنرانیاست اما 

هر فرد انسانی موظف به خدمتِ دین خاصی « انسان در خدمت ادیان»گردد. در نگرش یکی بودن انسان و تعدد ادیان بازمی

ادیان در »که در نگرش  ات و تعصبات بروز خواهد کرد در صورتیداند و با این وصف اختالفاست که آن را بر حق می

ها و کند و از ستیزهها را یکی میروند گویی هدف واحد آنادیان به سمت وحدت و یگانگی پیش می« خدمت انسان

به انسان  تشوند. دلیل دوم به نگرش امام موسی صدر نسباند دور میتزاحماتی که برای اثبات حقانیت خود در پیش گرفته

شود، در نگرش توحیدی او، انسان خلیفه اهلل است و در مقام جانشینی خداوند، صاحب اراده و اختیار است و این مربوط می

واسطه قوه تعقّل و اختیاری است که خداوند به او عطا کرده است. اگر به انسان به چشم خلیفه و جانشین خداوند  توانایی به

لیل . دبه دین خدا و خلیفه خدا نخواهیم یافت. دین در خدمت انسان یعنی دین در خدمت خدا بنگریم منافاتی در خدمت

گیرد. واقعیت این است که از ضرورتی تاریخی نشأت می«  ادیان در خدمت انسان»سوم توجه امام موسی صدر به مفهوم 

ند و ادر طول تاریخ، شکل و قالبی خاص یافته شناسد، اما ادیانقرآن کریم ادیان مسیحیت و یهود را کامالً به رسمیت می

ند ااند. به میزانی که ادیان در پی تحکیم شریعت خود برآمدهاین به سبب اهمیتی است که برای فقه و شریعت خود قائل شده

شر، دین اه باند. این اختالفات غیر الهی هم میان ادیان و هم درون ادیان بروز کرده است. هرگاز یکدیگر نیز فاصله گرفته

را به یک مذهب و به یک قرائت خاص فروکاسته است، خود را بر حق و حق را در انحصار خود فرض کرده است و دیگران 

را باطل و گمراه تصور کرده است و چه بسیار پیش آمده است که بر این مبنا، دین در انحصار افراد خاصی قرار گرفته و 

ست. ا نیایی ایشان شده است و به نام آن آزادی اندیشه و انتخاب مردم  سلب شدهمستمسکی برای حفظ اقتدار و منافع د

ادیان  هایکه اگر دین در خدمت انسان تصور شود، شریعتشود درحالیطبعاً در این نگرش، انسان در خدمت دین تصور می

ه خیزد زیرا انسان به منزلن برمیشود از میاشود بلکه آن تعصّب و جمودی که موجب فاصله و اختالف ادیان میلغو نمی

گیرد نه اینکه حقیقت دین فدای شریعت آن شود. برای خلیفه الهی یکی است و شریعت در خدمت حقیقت دین قرار می

از  «ادیان در خدمت انسان»و « انسان در خدمت ادیان»نیز دو نگرش « ادیان در خدمت انسان»پاسخ به چیستی نگرش 

دوستی با هم قیاس شدند. اگر با نگرش امام و حقیقت، رهبری و والیت، فقه و شریعت و میهن هایی چون حقنظر مقوله

توان به موضوع حق و حقیقت توجه کنیم آن را امری انسانی خواهیم یافت و می« ادیان در خدمت انسان»موسی صدر یعنی 

ند تواناز حق و حقیقت است و پیروان آن نمیی ادیان یافت. از سویی دیگر ویژگی مهم دین خاتم، پیروی آن را در همه

 که در نگرشحق را محدود و منحصر به قرائت خاصی کنند که بر اساس فهم ایشان از قران شکل گرفته است درحالی

شود لذا کارکرد آن درون دینی است و از اختیار عموم خارج حقیقت امری مطلق و دینی تصور می« انسان در خدمت دین»

نگرد. یکند، معنوان موجودی اجتماعی فراهم می ن نگرش به مقوله والیت نیز از باب امکانی که برای انسان بهای. شودمی
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ر جامعه داری دکند زیرا برخالف باور رایج، دینوالیت امکان ظهور جامعه شایسته را برای رشد و شکوفایی انسان فراهم می

کند گرایی نیز از بعد فردی و اجتماعی نگاه میخدمت انسان به موضوع ملی نگرش ادیان در. ایمان تقریباً غیرممکن استبی

بخش استقالل فرد و جامعه داند بلکه عامل وفاق اجتماعی، رشد خصائل فردی و قوامو آن را نه تنها رقیب مذهب نمی

 شمرد.می

ان چنها و مصالح بشری را آنو ارزش نگردامام موسی صدر به مسئله جهاد و شهادت نیز از منظری اجتماعی و انسانی می

شمرد، یعنی نتیجه جهاد و فداکاری انسان پیش از آن که بیند که بذل جان را برای آن ضروری میمهم و اساسی می

ی شود. امام موسی صدر شهادت امام حسین )ع( را با انگیزهتوجیهی اخروی یابد به اصالح وضعیت اجتماعی انسان منجر می

کنندگان بر حسین را نیز بر همین اساس تعبیر طور وظیفه گریهوف و نهی از منکر برای برپایی حق، و همینامر به معر

 شود.کند، حرکتی که منجر به حیات طیبه انسانی در صحنه اجتماع میمی
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