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چکيده
امام موس��ی صدر از نخس��تین اندیشمندانی بود که شعار وحدت امت اسالمی را سر داد. 
او با این باور که هیچ تناقض و اختالفی میان ش��یعه و س��نی نیس��ت و اینها پیروان دو 
مذه��ب از یک دین واحد هس��تند، به تالش های وحدت بخش خوی��ش ادامه داد و برای 
دفاع از حقوق اجتماعی مردم لبنان، مجلس اعالی این کشور را تأسیس کرد. او افزون بر  
وحدت ظاهری امت اس��الم، به وحدت فقهی همۀ فرقه های اسالمی باور داشت و همواره 
بر آن تأکید می کرد. امام موسی پرچمدار همزیستی میان پیروان ادیان الهی بود و آن را 
یک س��رمایۀ ملی در حل مشکالت اجتماعی می دانست. در این راستا، نشستی با عنوان 
»گفتگوی دوره ای میان اس��الم و مس��یحیت« برگزار و از اندیش��مندان هر دو دین برای 
س��خنرانی در آن دعوت کرد. او در نظر اندیش��مندان و شخصیت های مسیحی لبنان، از 
جایگاه فوق العاده ای برخوردار بود؛ به طوری که برخی از آنان در آثار خود از امام موس��ی 

صدر با احترام یاد کرده اند.
 این نوش��تار ضمن تبیین اندیشه های مذهبی و اجتماعی امام موسی صدر، تالش های 
این روحانی اندیش��مند ش��یعه را در راس��تای ایجاد وحدت میان ادیان و مذاهب ستوده 

است.

 واژگان کليدی: امام موسی صدر، وحدت ادیان، وحدت مذاهب، وحدت فقهی، لبنان.
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یکی از دغدغه ها و آرمان های مقدس امام موسی صدر در طول فعالیت های دوران حیات، 
وحدت امت اسالمی در سرتاسر جهان بود. او از آغاز جوانی که در حوزۀ علمیه قم اشتغال به 
تحصیل داش��ت، در این اندیشه بود و در محافل حوزوی و در محضر اساتید، پیوسته پی گیر 
آن بود. در س��ال 1326شمسی که کمتر از بیست سال داش��ت، وقتی از ورود عالمۀ امینی به 
تهران آگاه شد، فرصت را غنیمت شمرد و با یکی از دوستان به دیدار عالمه در تهران شتافت 
و در محض��ر آن عالم بزرگ، ضمن طرح بحث های علم��ی گوناگون، از ضرورت وحدت 

میان مذاهب اربعه در مقابل دشمن مشترک سخن گفت و از آن دفاع نمود.1
در س��ال 1338 در همان بدو ورودش به لبنان، بدون فوت وقت، ش��الودۀ روابط صمیمانه 
با علمای اهل تس��نن را در ش��هر صور پی ریزی کرد. از جمله با محی  الدین حسن )مفتی اهل 
س��نت( ارتباط دوس��تانه محکمی برقرار س��اخت، تا جایی که در اکثر مناسبت ها، مانند: عید 
غدیر، ش��ب های رمضان، ایام عاش��ورا و تاس��وعا، این دو در کنار هم بودند و در یک مکان 
مش��ترک مثل »مس��جد قدیم« یا »نادی امام صادق7« به منبر می رفتند و مردم، اعم از شیعه و 
سنی پای سخنان آنها می نشستند؛ به گونه ای که اگر فردی خارج از شهر صور به این مجلس 

وارد می شد، تشخیص نمی داد کدام یک از اهل تسنن و کدام از تشیع می باشند.2
امام موس��ی صدر بر آن بود که هیچ تناقض و اختالفی میان ش��یعه و س��نی نیست و اینها 
پی��روان دو مذه��ب از ی��ک دین اند. او با همی��ن بینش به تالش ه��ای وحدت بخش خویش 
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ادامه داد تا این که در تابس��تان 1342ش طی س��فری دوماهه 
به کش��ورهای ش��مال آفریقا، در یک اقدام ابتکاری، ارتباط 
مس��تمر و کارآمدی را میان مراکز اسالمی کشورهای مصر، 
مغ��رب و الجزایر با حوزه های علمی و مراکز مهم ش��یعی در 

لبنان برقرار ساخت.3
یکی از کارهای مهم و سرنوشت س��از امام موس��ی صدر 
در لبنان تش��کیل »مجلس اعال« برای دفاع از حقوق اجتماعی 
کش��ور بود. او در روز تصدی ریاس��ت این مجلس به تاریخ 
جمعه 1348/3/2ش )23 مه 1969م( طی س��خنانی پرشور در 
حضور رجال علمی، سیاس��ی و اجرای��ی لبنان، از جمله آقای 
ش��ارل حلو، رئیس جمهور وق��ت، ضمن تش��ریح برنامه ها و 

خطوط کلی مجلس، بر دو بند زیر تأکید دوچندان داشت:
1. اقدام اساس��ی برای عدم تفرقه میان مس��لمانان و سعی 

فراوان به منظور دستیابی به وحدت کامل؛
2. همکاری ب��ا همه طوایف مذهبی لبن��ان و تالش برای 

حفظ وحدت در کشور.
این خط مش��ی ها پس از یک هفته، در اولین بیانیه ای که از 
سوی مجلس اعال صادر شد، دوباره منعکس و مورد تأکید قرار 
گرفت و در سرتاسر لبنان و در روزنامه های کثیراالنتشار منتشر 
شد.وی در این عرصه، به سخنرانی و صدور بیانیه بسنده نکرد؛ 
بلک��ه وارد میدان عمل ش��د. در آذرم��اه 1348 )اکتبر 1969( 
نامه ای تاریخی به مفتی اعظم وقت لبنان آقای شیخ حسن خالد 
نوشت و در آن، با طرح نکات ظریف و دقیق پیرامون وحدت 
بین مذاهب، خواستار یکی شدن اذان، افق شرعی، رؤیت هالل 

ماه رمضان و سایر اعیاد و تعطیالت اسالمی شد.4

امام موس��ی ص��در ب��ر آن بود 
ک��ه هی��چ تناق��ض و اختالف��ی 
میان ش��یعه و س��نی نیس��ت و 
اینها پی��روان دو مذهب از یک 
دین ان��د. او با همی��ن بینش، به 
تالش های وحدت بخش خویش 

ادامه داد.
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وحدتفقهی،آرماننهایی
در میان اندیشمندان و کارشناسان برجسته اسالمی، پیرامون وحدت بین مذاهب در مرحله 
اول دو نظریه مثبت و منفی وجود دارد. آنهایی که نگاه منفی به این موضوع دارند، می گویند: 
هیچ نقطه مشترکی بین شیعه و سنی نیست؛ بنابراین دلیلی برای وحدت نمی بینند. خوشبختانه 
صاحبان این تفکر، در اقلیت مطلق به س��ر می برند و اگرچه بعضی از آنان از روی حسن نیت 
و صداقت به این اندیش��ه باور دارند، ولی حقیقت این اس��ت که این نظریه همواره در طول 
تاریخ مورد سوءاستفاده دشمنان اسالم و استعمارگران غرب و شرق قرار گرفته و به یک معنا 
می توان گفت که این تفکر، در اصل ساخته و پرداخته آنان است و صاحبان این تفکر در واقع 

فریب آنان را خورده اند و آب به آسیب دشمنان می ریزند.
اما شخصیت هایی که نگاهی مثبت به این مهم دارند، به چند گروه تقسیم می شوند: گروه 
اول معتقدن��د ک��ه این موضوع هیچ ربطی ب��ه وحدِت خود مذاهب ن��دارد و هر یک از این 
مذاهب باید به اصول و فروع خود پایبند باش��ند و تنها پیروان این مذاهب هس��تند که در عین 

حفظ اصول و فروع مذهِب خود، باید با پیروان مذاهب دیگر متحد شوند.
گ��روه دیگر می گویند: تمام مذاهب اس��المی موظفند ضمن حراس��ت از هویت مذهبی 
خویش، تنها به نقاط مشترک میان مذاهب همت گمارند؛ چنان که در این راستا گام های بلند 
و مبارکی هم برداش��ته شد مرحوم شیخ طوسی= و عالمه حلی کتابهای »خالف« و »تذکرة« 
را تألیف کردند و امروز کتب ارزشمند بسیاری در »فقه مقارن« به همت اندیشمندان و فقهای 

شیعه و سنی نوشته می شود.
گروه س��وم که به احتمال قوی طالیه دار آن امام موس��ی صدر می باشد، ضمن احترام به 
صاحبان و پیروان نظریه های پیشین و با همه اهمیت و احترامی که به این نظریه ها داشت، ولی 

هرگز آنها را کافی نمی پنداشت. ایشان به »وحدت فقهی« اعتقاد داشت و می گفت:
برج اسالمی که در پایه و اساس واحد است و امت اسالمی که در عقیده کتاب 

و مبدأ و معاد و منتها یکی است، نیاز مبرم دارد که در جزئیات هم یکی باشد.5
امام موس��ی صدر در ذی  الحج��ه 1389 )آوریل 1970( که در کنفرانس س��االنه »مجمع 
بحوث اسالمی« در قاهره شرکت داشت، ضمن سخنرانی مفصلی در حضور رجال علمی، بر 
همین موضوع تأکید کرد و طرح جامعی را در این باره به اجالس تقدیم نمود که مورد توجه 
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و اس��تقبال اغلب شخصیت ها واقع ش��د و او را به عضویت دائمی این مجمع درآورد. وی در 
حاشیه این کنفرانس نیز در مصاحبه ای با مجله »المصور« چاپ قاهره در پاسخ به خبرنگاری، 

پیرامون وحدت بین مذاهب گفت:
ای��ن موضوع بعد از دس��ت یابی ب��ه وحدت فقه��ی امکان پذیر اس��ت و تنها با 
گفت وگ��وی خالی و مذاکره صوری رهبران مذاهب به دس��ت نمی آید؛ چون 
مذاهب در عمق جان پیروان خویش ش��کل گرفته اس��ت و من به این مجمع که 
از علمای بزرگ جهان اس��الم تشکیل شده، در تحقق این هدف مهم امید دارم. 
قاهره هم که در جهان اس��الم از موقعیت مناس��بی برخوردار است، می تواند در 

تحقق این هدف نقش مؤثری داشته باشد.
یک سال بعد یعنی در 19 آوریل  1971 پس از حضور در ششمین کنگره »مجمع بحوث 
اس��المی« در قاهره و بازدید از نیروهای نظامی مستقر در کنال کانال سوئز و جبهه های جنگ 
در مرزهای مصر، همزمان با اهتمام بر جهاد و مبارزه علیه دولت غاصب و غیرقانونی اسرائیل، 

به موضوع وحدت امت اسالمی در امر شعائر دینی و مظاهر مذهبی تأکید نمود.6
در س��ال 1352 شمس��ی به مناسب شرکت در هفتمین کنفرانس س��االنه »شناخت اندیشه 
اسالمی« در الجزایر، ضمن مصاحبه ای با مجله »المجاهد« برای چندمین بار به تشریح وحدت 
فقهی پرداخت.7 البته هدف امام موسی صدر از وحدت فقهی این نبود که هیچ اختالف نظری 
در میان فقهای مذاهب نباش��د و همه در احکام و مس��ائل، یک فتوای مش��ترک صادر کنند؛ 
زیرا این امر هرگز امکان پذیر نیست؛ بلکه او باور داشت که این گونه اختالف ها موجب رشد 
و تکام��ل فقه و پویای��ی اجتهاد و تحرک مجتهد خواهد ش��د. وی می  گفت: مادامی که این 
اختالف بینش ها به عنوان یک نظریه علمی و تئوری مطرح اس��ت، همواره مایه خیر و برکت 
و رش��د و بالندگی اس��ت؛ اما هر گاه تبدیل به فتوا برای عمل یا ش��عائر دینی در جامعه شود، 
ناخودآگاه پراکندگی و تعدد فتوا و ش��عار، منجر به تش��تت و تفرقه پیروان آن فتوا و ش��عار 
خواهد شد. پس به ناچار الزم است همه این فتاوا و شعائر و نظریه ها به یک فتوا و شعار واحد 

منتهی گردد تا سبب اختالف، چنددستگی و پراکندگی امت اسالمی نشود.
ایش��ان برای مثال، مناسک حج، اذان، اعیاد اس��المی و حلول ماه رمضان و شوال را مثال 

می زد و می گفت:
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مثاًل می توان این پیشنهاد را بررسی کرد که در رؤیت 
هالل به طریق نوین علمی و تعیین زاویه دید هالل در 
اف��ق تکیه کنیم و روز عید را با دقت علمی مش��خص 
کنیم تا همه مس��لمانان در یک روز عید داش��ته باشند 
و در بس��یاری دشواری ها صرفه جویی شود و از لحاظ 
تعطیل و دید و بازدید، دش��واری های ناش��ی از تعدد 
روزهای عید را نداش��ته باش��یم و نیز می توان ش��کلی 
از اذان را که برای همگان مورد قبول باش��د بررس��ی 

نمود.8
پیش��نهاد وحدت فقهی را امام موسی صدر برای اولین بار 
در تاریخ 27 رجب 1389 )روز عید مبعث( در نامه ای به مفتی 
اعظم لبنان آقای ش��یخ حس��ن خالد اعالم کرد. از آن تاریخ 
حدود 47 س��ال می گذرد و امروز ک��ه کل دنیا، به ویژه جهان 
اس��الم در اثر ارتباط��ات قوی ماه��واره ای و اینترنتی به منزله 
یک دهکده کوچک درآمده و توطئه ها و ترفندهای دشمنان 
اس��الم به س��رکردگی آمری��کا و جهان غرب عم��ق و دامنه 
بیشتری یافته است، بیش از پیش ضرورت احیا و اجرای تفکر 
وحدت فقهی در س��طوح مختلف جهان اسالم با تمام وجود 
احساس می شود. در دنیایی که استکبار جهانی به سرکردگی 
آمریکا ش��عار جه��ان تک قطبی و خاورمیان��ه جدید و عربده 
اسالم س��تیزی سر می دهد و هر از چند گاهی با تعلیم و تربیت 
و تقوی��ت گروه های افراطی مانند القاعده و داعش س��عی در 
ایجاد اختالف و کینه توزی میان مس��لمانان دارد، به هیچ وجه 
جایز و معقول نیست که از کوچه پس کوچه های این دهکده 
کوچک، صداهای متفاوت و متضاد به گوش برسد و نشست 

و برخاست های ناهماهنگ و ناهمگون به چشم بخورد.

هدف امام موسی صدر از وحدت 
فقه��ی این نبود که هیچ اختالف 
نظری در می��ان فقهای مذاهب 
نباشد و همه در احکام و مسائل، 
یک فتوای مشترک صادر کنند؛ 
زیرا این ام��ر هرگز امکان پذیر 
نیس��ت؛ بلکه او باور داشت که 
این گونه اختالف ها موجب رشد 
و تکام��ل فقه و پویایی اجتهاد و 

تحرک مجتهد خواهد شد.
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روشن است تحقق این امر مهم به این آسانی میسر نیست و حتما به فرهنگ سازی، تدبیر، 
اندیشه و همت فقهای بزرگ و اندیشمندان دردمند و سیاست مداران تیزهوش و مدیر و مدبر 
جهان اس��الم، اعم از شیعه و س��نی نیاز دارد؛ به طوری که امام موسی صدر نیز به این حقیقت 

توجه جدی داشت و در بخشی دیگر از این نامه می نویسد:
با این حال، وصول به این هدف ها، به بررس��ی های دقیق و تعیین مس��ئولیت ها و 
ایجاد هماهنگی کوش��ش های همه فرزندان این کشور، در میان خود و در میان 
مس��ئولین کشور و نیز با کش��ورهای عربی و نیز به بسیج نیروهای همه مسلمانان 
جهان و صاحبان وجدان های بیدار و نیات خیر در همه مکان ها نیازمند اس��ت و 
مش��ارکت واقعی در این وظایف یعنی بذل آنچه در توان داریم. بر ماس��ت که 
برای تحقق این امور، برنامه ها و شیوه های اجرایی آن را مشترکاً بررسی کنیم تا 

هماهنگی در فعالیت ها و شتاب و عمق آن آسان گردد.9

پرچمدارهمزیستیباپیروانادیان
امام موس��ی صدر عالوه بر وحدت بین مذاهب اس��المی، به یک نوع اتحاد، گفت وگو و 
همزیس��تی میان پیروان سایر ادیان الهی نیز معتقد بود. او از روزهای آغازین حضور خود در 
لبنان، توجه خاصی به این مهم داش��ت. در جهت گفت وگو و ارتباط با گروه های سیاس��ی و 
مذهبی مسیحیان این کشور برنامه ریزی کرد و به طور جدی وارد عمل شد و روز به روز هم 

بر عمق و وسعت آن افزود.
در نتیجه، در مدتی اندک با همه علما و ش��خصیت های برجس��ته مس��یحی آشنا شد و با 
بیشتر آنان، به  ویژه با اسقف »یوسف الخوری« )مطران مارونی( در اسفند 1338 به طور رسمی 
روابط دوس��تانه برقرار کرد.10 او هرگز به این مقدار قانع نشد و همچنان روابط دوستانه اش را 
با سایر اقشار و طبقات مسیحی ادامه داد و برخی از معتمدان محلی و قبیله ای از شخصیت های 
مس��یحی را در فعالیت های اجتماعی و امور خیریه با خود همراه س��اخت. تابستان سال 1340 
شمسی یکی از شخصیت های معروف مسیحی به نام »رفله منصد« یک  سوم  از سهام کارخانه 
یخ س��ازی خود را وقف مؤسس��ه »بِّر و احسان« کرد که مؤس��س این جمعیت خیریه مرحوم 
آیت  اهلل سید عبدالحسین شرف  الدین بود و بعدها زیر نظر امام موسی صدر در جهت رسیدگی 
به محرومان جنوب لبنان اداره می شد. به عالوه، دو نفر پزشک مسیحی عضو رسمی این مرکز 

شدند تا به طور رایگان بیماران مراجعه کننده را معاینه و مداوا کنند.11
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ماجرایبستنیفروشمسیحی
در تیرماه 1341 شمس��ی )ژوئیه 1962م( در ش��هر صور، 
یک بستنی فروش مس��لمان به همسایه مسیحی خود که او هم 
بستنی فروش بود، ستم کرده و در میان مردم تبلیغ می کرد که 
بستنی مس��یحیان از نظر اسالم نجس اس��ت و خرید آن جایز 
نیس��ت. این حرکت باعث ش��د تا کار مرد مسیحی به شدت 
کس��اد ش��ود. مرد مس��یحی خدمت امام صدر رف��ت و از او 
ش��کایت و دادخواهی کرد. امام صدر از وی دل جویی نمود 
و به آن مرد مس��لمان هم پیغام فرستاد تا از این عمل ناشایست 
دس��ت بردارد؛ اما آن مرد مس��لمان گوش شنوا نداشت. چند 
روز بعد امام موس��ی صدر با تکیه بر فتوای صریح خود مبنی 
بر طهارت اهل کتاب، همراه چند نفر در مغازه بستنی فروش��ی 
مرد مسیحی حاضر شد و ضمن دل جویی عملی، از بستنی های 
او تناول نمود و با این عمل، از حقوق یک ش��هروند مسیحی 

که مورد ظلم واقع شده بود، دفاع کرد.12
ای��ن موض��ع در آن ایام انعکاس گس��ترده ای در س��طح 
روزنامه های مه��م لبنان از جمله النهار، الحياة و لس��ان الحال 
یافت13 و منجر به تحکیم روابط مس��یحیت و اسالم به رهبری 
امام موس��ی صدر شد؛ زیرا او در همین سال به دعوت مطران 
»گریگوار حداد« و س��ایر اعضای برجسته به عضویت شورای 
مرکزی »جنبش حرکت اجتماعی« مسیحیان درآمد؛ چنان که 
پ��س از آن، وی مرتب به دعوت رهبران مس��یحی در مراکز 
دینی مس��یحیان برای بحث و گفت وگو و س��خنرانی پیرامون 
موضوع��ات مختلف ب��ه ویژه »تعای��ش و همزیس��تی ادیان« 

شرکت کرد.14

امام موسی صدر عالوه بر وحدت 
بین مذاهب اسالمی، به یک نوع 
اتح��اد، گفت وگو و همزیس��تی 
میان پیروان سایر ادیان الهی نیز 
معتقد بود. او از روزهای آغازین 
حض��ور خ��ود در لبن��ان، توجه 

خاصی به این مهم داشت.
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تأکیدمستمربرهمزیستی
امام موسی صدر با تمام وجود همزیستی ادیان را دنبال می کرد و می گفت:

ما طرفدار ایجاد یک جبهه متحد اس��المی هستیم که به ما امکان دهد از موضع 
قدرت به سوی هموطنان مس��یحی خود دست همکاری دراز کنیم و همزیستی 
میان مس��لمانان و مسیحیان را کاری ممکن سازیم که اسرائیل اصرار دارد آن را 
جهان غیرممکن جلوه دهد و به وجود آمدن یک فلسطین مستقل را که یهودی، 

مسلمان و مسیحی در کنار هم زندگی کنند، غیرممکن نشان دهد.15

او اعتقاد راس��خ داشت که همزیستی مسلمانان و مسیحیان، یک سرمایه ملی مهم است و 
باید از آن در جهت حل مشکالت و معضالت اجتماعی بهره برداری کرد.16 وی در این راستا 
به قدری پیش رفت که مورد اعتماد و اس��تناد محافل دینی مس��یحیان شد. امام صدر خود در 

این باره می گوید:
یک مؤسس��ه مسیحی لبنان به نام »دیر المّخلد« که به منزله حوزه علمیه آنهاست 
و کش��یش تربیت می کند، از بنده دعوت کردند صحب��ت کنم ... بعد از مدتی 
که از صحبت بنده گذش��ته بود، رئیس ِدیر به مدیر کل تبلیغات لبنان که او هم 
مس��یحی اس��ت، گفته بود: آن روحانیتی که سید موس��ی ظرف یک ساعت در 
محیط دیر ما ریخت، بیش از روحانیتی بود که در مدت ش��ش س��ال ما به اینها 
 می گوییم. این حقیقتی اس��ت که مربوط به بنده نیس��ت؛ مرب��وط به دین مطهر 

اسالم است.17

یکی دیگر از محافل مهم مس��یحی که امام صدر پیوس��ته در آن حضور می یافت و برای 
جوانان، دانشجویان و شخصیت های علمی مسیحی صحبت می کرد، کلیسای تاریخی و بزرگ 
»مارمارون« در ش��هر طرابلس بود. شهر »بش��ری« یکی دیگر از مراکز اصلی مسیحیان مارونی 
لبنان اس��ت. در این ش��هر هزاران نفر از جوانان از اقشار مختلف مسیحی اجتماع می کردند و 
با عش��ق و شور وصف ناپذیری به س��خنان او گوش می دادند. جوانان مسیحی به قدری عاشق 
و ش��یدای امام موسی صدر شده بودند که اغلب مراسم عقد ازدواجشان را نزد ایشان برگزار 
می کردند و از وی درخواست می نمودند عقدشان را او جاری کند و وی نیز عروس و داماد 

مسیحی را به عقد هم درمی آورد.18
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توسعهوتعمیقهمزیستیها
اردیبهشت 1344شمس��ی )مه 1965م( امام صدر در یک 
اقدام سرنوشت س��از دیگر و با همراهی شخصیت های علمی 
اس��الم و مس��یحیت، دس��ت به راه اندازی اجالس��ی علمی با 
عن��وان »گفت وگوی دوره ای میان اس��الم و مس��یحیت« زد. 
در این اجالس که در محل »الندرة اللبنانیه« برگزار می ش��د، 
از ش��خصیت های معروف هر دو دین مانند: نصری س��لهب، 
جورج خضر، رانس��و دوبره التور، یوس��ف ابوحلقه، حس��ن 
صعب، یواکیم مبارک و صبحی صالح در آن حاضر ش��ده و 
به سخنرانی پرداختند. امام صدر در این نشست، بحث مفصلی 
پیرامون »اسالم و فرهنگ قرن بیستم« برای حضار ارائه داد که 

برای همه آنان تازگی داشت.19
جلس��ات حاش��یه ای و میزگردهای گروهی این اجالس 
با س��خنرانی و ارائه نظرات اندیش��مندان اس��المی و مسیحی 
تا تیرماه همان س��ال در جهت شناس��ایی راه کارهای تعمیق و 
گسترش فرهنگ گفت وگو میان ادیان ادامه یافت و در پایان 
ب��ا صدور بیانیه ای مش��ترک، اولین دور ای��ن گفت وگوها به 
پایان رسید. در این بیانیه بر چند موضوع مهم تأکید مضاعف 

شد که در این جا به آنها اشاره می شود:
1. اهتمام به وجوه مشترک ادیان در یکتاپرستی؛

2. سعی در حفظ ارزش های اخالقی و انسانی؛
3. توج��ه ب��ه نقش اس��تثنایی لبن��ان در توس��عه فرهنگ 

گفت وگوی اسالم و مسیحیت؛
4. تأکی��د بر نقش مهم گفت وگو می��ان ادیان در تحکیم 

وحدت ملی لبنان؛
5. تأسیس دانشگاه عالی بررسی مقایسه ای ادیان آسمانی؛

امام موس��ی صدر با تمام وجود 
دنب��ال  را  ادی��ان  همزیس��تی 
می کرد و می گف��ت: ما طرفدار 
ایجاد یک جبهه متحد اس��المی 
هس��تیم که به ما امکان دهد از 
موضع قدرت به سوی هموطنان 
مس��یحی خود دس��ت همکاری 
دراز کنی��م و همزیس��تی می��ان 
مس��لمانان و مسیحیان را کاری 

ممکن سازیم.
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6. ل��زوم هم��کاری هم��ه اندیش��مندان مس��لمان و مس��یحی در جهت تعمی��ق فرهنگ 
گفت وگو.

این اجالس در سال های بعد نیز به همت و پشتکار امام موسی صدر به کار خود ادامه داد 
و موضوعات گوناگونی چون »عدالت در اسالم و مسیحیت« در آن بحث و بررسی شد.20

درکنارمسیحیان
او ب��ه عن��وان یک روحانی و عالم ش��یعی، هرگز خود را تنها به ش��یعیان اختصاص نداد؛ 
بلکه همواره در تحکیم روابط خود با توده مردم و رجال سرش��ناس دینی، علمی و سیاس��ی 
مسیحیت تالش کرد. ایشان در ایام عید و مناسبت های مختلف برای دید و بازدید به منازل و 
محافل جش��ن و سرور آنان وارد می شد و با حضور در مراسم ترحیم و عزای آنها خود را در 
غم و شادی مسیحیان شریک کرد، تا جایی که توده مردم مسیحی در حد رهبران روحانی و 
مسیحی خود، بلکه باالتر از آن به وی احترام و ارزش قائل بودند و حتی در برخی رخدادهای 

سیاسی بیش از رهبران خود به وی اعتماد داشتند.
در 31 مرداد 1356 ایشان در مصاحبه ای با مجله Monday Morning موقعیت و جایگاه 

خود را در میان مسیحیان چنین معرفی می کند:
من فکر نمی کنم کسی در لبنان بیش از من پرچم همزیستی تمام ادیان و وحدت 
ملی را برافراشته نگه داشته باشد. من بیش از آن که خودم باشم، به صورت رمزی 
برای وحدت ملی ش��ده بودم؛ لذا از نظر توطئه گران می بایس��تی از بین می رفتم. 
من عالوه بر روابط سیاسی، فرهنگی و اجتماعی که با رؤسای تمام طوایف دینی 
داش��تم، به درجه ای از اعتماد رسیدم که سه سال قبل موعظه روزه )مراسم ویژه 
دینی مسیحیان( را در کلیسای »کبریشین« برای مؤمنان مسیحی ایراد کردم و این 
ش��اید در تاریخ جهان بی سابقه باشد. برای این  که متوجه بُعد قضیه بشوید عرض 
می کنم کاری که من کردم، مثل این اس��ت که یک پیش��وای مذهبی مسیحی، 
خطبه های نماز جمعه را برای نمازگزاران مسلمان ایراد کند. لذا من رمز وحدت 
مل��ی و برادری ادیان توحیدی و پرچمدار همزیس��تی طوایف مختلف در لبنان 
صلح طلب بودم. لذا برای ترور ش��خصیت معنوی من به حمله های تبلیغاتی علیه 

من پرداختند و تمام کارها و مواضع سیاسی مرا زیر سوال بردند.21
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امامصدردرنگاهشخصیتهایمسیحی
کش��یش »یواکیم مبارک« از رهبران مذهبی و سرش��ناس 
مس��یحی لبنان در مقاله ای در روزنام��ه النهار چاپ بیروت در 

مورد وی می نویسد:
البته هیچ  کس منکر نیس��ت که سید موسی صدر شیعه 
اس��ت و فعالیت خود را به منظور رس��یدگی به حقوق 
شیعیان این کش��ور آغاز کرد، ولی این فعالیت اکنون 
دارای دورنمای واالتری اس��ت و نباید فراموش کرد 
که ش��یعیان در اس��الم همواره یک طبقه روشنفکر و 
خواهان عدالت بوده اند و در این راه جانبازی ها نموده 
و قربانی��ان زیاد داده ان��د. به همین جه��ت نیز صالح 
لبنانیان در آن است همان طوری که دوره های گذشته 
تاریخ برای نهضت مارونی ها و دروزی ها اهمیت قائل 
شده و جنبه های آزادی خواهانه و انسانی این نهضت ها 
را در نظ��ر گرفتند، اکنون نیز نهضت موس��ی صدر را 
پر و بال دهن��د؛ مخصوصاً که ای��ن نهضت با انقالب 

فلسطین پیوند و هماهنگی دارد.22
اس��تاد »الیاس الدیری« مفسر برجس��ته مسیحی در عرصه 

مطبوعاتی لبنان در مورد وی می نویسد:
خداوند امام موس��ی صدر را صد و یک س��ال حفظ 
فرمای��د و عمر او را هر چه طوالنی ت��ر کند تا ناقوس 
خروشان و فریادی طنین انداز در جهان باشد. وجدانی 
باش��د که خفتگان غرق در خ��واب را به هنگامی که 
خلق از نگرانی دیده بر هم نمی گذارند و ناله می کنند، 
برآشوبد. خداوند او را برای طایفه محروم خود و سایر 
محرومان لبنان در طول تاریخ محفوظ بدارد ... در این 
لبنان چقدر محرومان و س��تمدیدگان بسیارند و چقدر 
نیاز به دستی که ستم و زور را بزداید و محرومیت را 

او ب��ه عنوان یک روحانی و عالم 
ش��یعی، هرگ��ز خ��ود را تنها به 
ش��یعیان اختصاص ن��داد؛ بلکه 
هم��واره در تحکی��م روابط خود 
با توده مردم و رجال سرشناس 
دینی، علمی و سیاسی مسیحیت 

تالش کرد.
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از میان بردارد، شدید و فراوان است. چقدر به صدایی همچون صدای حضرتش 
و به قلبی همچون قلب ایش��ان نیاز مبرم احساس می شود. شاید برای نخستین بار 
اس��ت که جنبش یک رجل دین��ی، رنگ فرقه گرایی ندارد و از نش��ان تعصب 
عاری اس��ت. دلیل آن، این اس��ت که جنبش این امام و رهبر ش��یعی، اعجاب و 
تقدیر و همدلی مارونی ها، س��نی ها و ارتدکس ها را اجماعاً به خود جذب کرده 

است.23
»جورج جرداق« متفکر و ادیب مسیحی لبنان که آبان ماه 1393 درگذشت و کتابی بسیار 
ارزشمند در پنج جلد به نام »امام علی7، صدای عدالت انسانی« نوشته است، 45 سال پیش به 
مناس��بت انتخاب امام صدر به ریاست مجلس اعالی شیعیان لبنان در مقاله ای در مجله الصیاد 

بیروت می نویسد:
با خبر انتخاب امام موس��ی صدر به ریاست مجلس اعالی شیعیان لبنان غافلگیر 
نشدم. از شادی همه مردم لبنان، از شیعیان گرفته تا مسیحیان و اهل سنت به یک 
ان��دازه، برای انتخاب این مرد بزرگ به این منصب بزرگ غافلگیر نش��دم؛ زیرا 
امام موس��ی صدر س��یمایی آرمانی و زیبا و بزرگوار از یک عالم دینی اس��ت. 
اخالقی واال و دلی مهربان و س��ینه ای گش��اده به روی همه مردم دارد که برای 
عش��ق کامل و فراگیر گنجایش دارد و عقلی روش��نگر و چهره ای مطمئن دارد. 
وقت��ی با او دیدار می کنی، گویی که پدرت یا برادرت یا کس��ی را دیده ای که 
آرزوی دیدارش را داش��ته ای و دس��ت تقدیر آن را برایت میس��ر کرده است. 
امام موس��ی صدر سیمای زیبا و باشکوه انس��ان است؛ آن گونه که امام بزرگوار 
علی بن ابی طالب7 خواس��ته اس��ت: دادگر و راس��ت گو و پاکدست و عالم و 
عامل به علم خویش اس��ت و مجال نیکوکاری را غنیمت می ش��مارد و در مسیر 
هدایت، به سبب اندکی شمار پویندگان آن دچار هراس نمی شود و نزدیکی او 
به مردم با نرم خویی و مهربانی و بخش��ش مال و گش��اده رویی همراه است. این 
صفات علوی واال که در ش��خصیت امام موسی صدر گرد آمده، بارقه ای از این 
حدس را بر قومی افکند که گویی امام از زبان امام بزرگوار پس��ر ابوطالب به تو 
می گوید: »نیت دارم که بس��یاری از کارهای نیک را انجام دهم و به دسته ای از 
آنها عمل کنم و بر آنچه از کفم رفته اس��ت، حسرت می خورم که چگونه بدان 
عمل نکرده ام. س��اده ترین سخنی که می توان درباره شخصیت امام موسی صدر 
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گفت، این اس��ت که اگر با او همنشین ش��وی و گرمای مهرورزی و مهربانی و 
ُخلق کریمش تو را در برگیرد، احس��اس می کنی که تش��یع فقط صفت شیعیان 

نیست؛ بلکه در درجه نخست، از آن تو نیز هست.24
این اظهارات، تنها سخنان سه تن از شخصیت های برجسته مسیحی است که برای نمونه در 
مقاله آوردیم و موارد بسیار دیگری را می توان بازگو کرد؛ چنان که از شخصیت های معروف 
اهل سنت نیز در تجلیل و تکریم از ایشان سخن بسیار فراوان است. این گونه اظهارات اگرچه 
در ظاهر از زبان و قلم چند ش��خصیت مطرح می شود، ولی در واقع زبان حال همه مردم لبنان 

اعم از شیعه و سنی و مسیحی و یهودی است.
امام موس��ی صدر ب��دون این که آنها را به خ��ود دعوت کند، با عملکرد درس��ت و هنر 
مدیریتی خویش همه را ش��یفته و ش��یدای خود کرده بود. به عبارت روش��ن  تر: توده مردم و 
جوانان لبنان و ش��خصیت های سیاسی و مذهبی، اعم از سنی، مسیحی و یهودی، بدون این که 
خود خبر داش��ته باشند، از فرهنگ شیعی و تفکرات سیاسی تشیع پیروی می کردند و در واقع 

به یک معنا شیعه شده بودند و این در سایه هنر مدیریتی امام موسی صدر بود.
از س��وی دیگر برخی گروه های سیاسی و جناح هایی که منافع کشورهای بیگانه را تأمین 
می کردند، چون وجود او را مانع فعالیت خود می دیدند، ناجوانمردانه تهمت ها و نس��بت های 
عجیب و غریب به ایشان می زدند. گروه های وابسته به آمریکا و اسرائیل، او را عامل شوروی 
می خواندند. جناح های حلقه به گوش شوروی، وی را وابسته به غرب تبلیغ می کردند. بعضی 
هم کس��وتان نیز از روی ساده لوحی یا حس��ادت می گفتند: او از دین جدش خارج و مسیحی 
ش��ده است! چه دلیلی بهتر و قوی تر از این که وی در دیرها، کلیساها و کنیسه ها حضور پیدا 
می کند! بعضی دیگر می گفتند: او سنی شده؛ چون رابطه گرمی با علمای سنّی دارد! و عده ای 
نیز می گفتند: او کمونیس��ت شده! چرا به عنوان یک روحانی، به اتحاد جماهیر شوروی سفر 

کرده است؟!
اما امام صدر هرگز به این تهمت ها و تخریب ها توجه نداش��ت و تنها به رس��الت صنفی و 
تاریخی خویش می اندیش��ید. او در مقطعی از آرمان فلسطین و فلسطینیان حمایت می کرد که 

اغلب روحانیون شیعی در لبنان، ضد فلسطین بودند و آنها را دشمن می پنداشتند.
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هنرامامموسیصدردرنگاهرهبری
امام موس��ی صدر حتی به مخالفان سرس��خت نیز احترام 
می گذاشت. او همه این مسائل را امور حاشیه ای و بی اهمیت 
می دانس��ت و تنها به آرمان و اهداف خود می اندیشید. هنر او 
این بود که بیش از چهل س��ال پیش به این مهم به عنوان یک 
ضرورت دینی و ملی در مقابل دش��من مش��ترک )آمریکا و 
اس��رائیل( پی برد و وارد میدان عمل شد و توانست در محیط 
لبنان و حتی در سطح برخی سران کشورهای عربی و در میان 
طوایف مختلف شیعه، س��نی و مسیحی وحدت، صمیمیت و 
وحدت به وجود آورد. او به حق یک مصلح بزرگ جهانی و 
رمز وحدت میان ادیان، مذاهب و طوایف شد؛ چنان که رهبر 
معظم انقالب نیز با صدور بیانیه ای از این بُعد شخصیت ایشان 

چنین تجلیل کرد:
بخشی از خدمات بزرگی که آن عالم مبتکر و پرنشاط 
در مدتی نزدیک به بیس��ت سال در صحنۀ اجتماعی و 
سیاس��ی لبنان به ش��یعه و به لبنان تقدیم کرد، وحدت 
و هویت بخش��یدن به ش��یعۀ لبنان و ایجاد همزیستی و 
احت��رام متقابل می��ان پیروان ادیان و طوایف سیاس��ی 
در آن کش��ور از س��ویی و صراحت در معرفی رژیم 
غاصب صهیونیست به عنوان شّر مطلق و اعالم حرمت 

همکاری با آن از سوی دیگر است.25

هنرامامصدردرنگاهسیدحسننصراهلل
س��ید حس��ن نصراهلل دبی��ر کل ح��زب اهلل لبن��ان درباره 
امام موس��ی ص��در و زمانه ای ک��ه ایش��ان در آن ظهور کرد 

می گوید:

امام موس��ی صدر بدون این که 
آنه��ا را به خود دع��وت کند، با 
عملکرد درست و هنر مدیریتی 
خویش همه را ش��یفته و شیدای 
خ��ود ک��رده ب��ود. ب��ه عبارت 
روش��ن  تر: توده مردم و جوانان 
لبنان و شخصیت های سیاسی و 
مذهبی، اعم از س��نی، مسیحی و 
یهودی، ب��دون این که خود خبر 
داشته باش��ند، از فرهنگ شیعی 
و تفکرات سیاس��ی تشیع پیروی 

می کردند.
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وقت��ی امام صدر ب��ه لبنان آمد، ام��ری عجیب و غیرعادی بود؛ ب��ه گونه ای که 
داعیه دار چنی��ن موضوعی به راحتی به ارتداد، الحاد، فس��ق، فجور و خروج از 
دین و اموری از این قبیل متهم می ش��د. سیاس��تمداران تحمل نداشتند که فردی 
برجسته، با اخالص هوش��یار و پاک به عرصۀ فعالیت آنان قدم گذارد. از سوی 
دیگر برخی روحانیون تاب و تحمل چنین فردی را نداشتند ... امام موسی صدر 
تنها بنیان گذار مقاومت نبود، بلکه بنیان گذار اقدامات، طرح ها و دس��تاوردهای 
بس��یاری بود ک��ه در صورت غفلت از آنه��ا از قافلۀ زمان عق��ب خواهیم ماند. 
حضور امام موس��ی صدر در لبنان باعث ش��د که روحانیت بار دیگر مس��ئولیت 
انس��انی، ش��رعی و مدنی خ��ود را بر عهده بگی��رد و از کانالی انس��انی، الهی و 
ش��رعی و نه قدرت طلبی و انتقام جوئی پا به عرصۀ سیاس��ت بگذارد ... ما از امام 
صدر آموختیم که س��رزمین غصب ش��ده را نمی توان از راه های مس��المت آمیز 
بازپس گرفت. آموختیم که س��رزمین غصب شده را تنها از راه جهاد، شهادت، 
فداکاری، جنگ و خون و باجانفش��انی شهادت طلبانی چون احمد قصیر و بالل 
فحصی می توان بازپس گرفت. بنابراین نقش تأسیس��ی امام صدر به یک عرصه 
محدود نمی ش��ود، بلکه او در ابعاد مختلفی در کشور لبنان بنیان گذار و مؤسس 

به شمار می آید.26
او همه این موانع، مش��کالت، تهمت ها و افتراها را به جان و دل خرید و تحمل کرد و در 
نهایت تحول بزرگی را در ابعاد وس��یع در لبنان وحتی منطقه به وجود آورد. با صبر و تحمل، 
بس��یاری از مخالفان سرس��خت خویش را به زانو درآورد و به کرنش واداش��ت. شیخ حسن 

خطیب یکی از مخالفان وی می گوید:
من با این مرد خیلی جنگیدم! بسیار با او مبارزه کردم! اما هر چه قدر بیشتر مبارزه 
کردم، او بیشتر محبت نمود و بیشتر به دیدنم آمد. آن  قدر محبت نمود که خودم 

شرمنده شدم.27

سخنپایانی
امروز هر تیری که به س��وی رژیم غاصب صهیونیس��تی اس��رائیل ش��لیک می شود و هر 
پی��روزی  مردم لبنان و فلس��طین، به یقین این مصلح بزرگ س��هم بزرگ��ی در آن دارد؛ زیرا 
او مؤس��س مقاومت و جهاد با دش��من مش��ترک و منادی وحدت و یکپارچگی طوایف در 



شماره21، زمستان  1393
83

مقابل دشمن مشترک بود. در نتیجۀ دو دهۀ تالش  و خون دل 
خوردن های او، امروز ما ش��اهد شکوفایی بازوان قدرتمندی 
مانند جنبش حزب اهلل در لبنان و نهضت مقاومت اس��المی در 
فلسطین هستیم. در واقع این دو جنبش مبارک، در درجۀ اول 
جزء فرزن��دان و تربیت یافتگان مکتب فک��ری و انقالبی امام 
موسی صدر به شمار می آیند؛ چرا که اگر فعالیت های بیست 
ساله امام موسی صدر در آن منطقه نبود، هرگز جوانان لبنانی 
و فلسطینی نمی توانس��تند پیام انقالب اسالمی ایران و رهبری 
آن را به این آسانی و درستی دریافت کنند؛ همان گونه که در 
بعضی از کشورهای اسالمی این مشکل وجود دارد و می بینیم 
حتی جوانان ش��یعه، آن طور که باید و شاید نمی توانند پیام ها 
و آرمان های انقالب اسالمی ایران را درک و دریافت کنند و 

نیاز ایجاد زمینه های مناسب دارند.
هنر امام موس��ی صدر این بود که توانس��ت نه تنها شیعیان 
پراکنده و اهل سنت متفرق در میان خود را با هم متحد و برای 
ه��م و در کنار هم قرار دهد، بلکه حتی مس��یحیان و یهودیان 
را نیز با مس��لمانان همدل و همراه کرد و با حضور همه پیروان 
ادی��ان و مذاهب، یک جبهه متح��د از همه موحدان و مؤمنان 

علیه استکبار جهانی و صهیونی تشکیل داد.
به همین سبب بود که دشمنان احساس خطر جدی کردند 
و او را از میان برداش��تند. اگر او می مان��د، به یقین این هنر را 
داش��ت که همین جبهه متحد موحدان و مؤمنان را در س��طح 
خاورمیانه و جهان توس��عه دهد و کشورهای اسالمی � عربی 
و حتی غیراس��المی را علیه زورگویان و انحصارطلبان جهانی 

بسیج کند.

ام��روز هر تی��ری که به س��وی 
صهیونیس��تی  غاص��ب  رژی��م 
اس��رائیل شلیک می ش��ود و هر 
پیروزی  مردم لبنان و فلس��طین، 
ب��ه یقی��ن ای��ن مصل��ح بزرگ 
س��هم بزرگی در آن دارد؛ زیرا 
او مؤس��س مقاوم��ت و جهاد با 
دشمن مشترک و منادی وحدت 
و یکپارچگ��ی طوایف در مقابل 

دشمن مشترک بود.
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