
متاس��فانه ما بيش��تر به ظاهر قرآن، 
الفاظ، اع��راب و حفظ آيات ق��رآن توجه 
مي كني��م اما ب��ه محت��واي پي��ام قرآن 
چندان توج��ه نداريم. بالغ ب��ر 90 درصد 
فعاليت هاي قرآن��ي م��ا در جهت حفظ 
و قرائ��ت ق��رآن با اش��كال و ش��يوه هاي 
مختلف اس��ت و به محتواي قرآن و تدبر 
در آي��ات كتاب وحي كمت��ر مي پردازيم؛ 
به عبارتي توجه ما بيش��تر به كميت  اس��ت تا كيفيت ها. در قرآن 
مسائل عميق عقالني، فلسفي و فكري زياد مطرح شده است ولي 
از آنجا كه توجه مسلمانان از شيعه و س��ني بيشتر متوجه ظواهر 
ش��ده اس��ت از پيام اصلي قرآن فاصله گرفته ايم. ب��ه عنوان نمونه 
قرآن مي فرمايد: »واعتصموا بحبل اهلل جميعا و التفرقوا«. در حالي 
كه ما در عمل در وضعيت عكس اين آيه هس��تيم و گرفتار تفرقه 
شده ايم و چه در ميان علماي شيعه و چه در ميان علماي سني اين 
همه تفرقه ها كامال ملموس است و اين درست خالف قرآن است. 
قرآن مي فرمايد شما خداي مش��ترك، قبله و كتاب واحد داريد اما 

مسلمانان به علت ظاهرگرايي جامعه اسالمي گرفتار بغض، عداوت 
و دشمني ها ش��ده اند كه نتيجه آن ظهور و بروز گروه هاي خشني 
مانند داعش و فجايعي است كه در جهان اسالم اتفاق مي افتد. من 
در طول سفرهايي كه به مكه و مدينه در ايام حج داشته ام با حدود 
300 نفر از علما و دانشمندان اسالمي از فرقه هاي مختلف صحبت 
و گفت وگو كرده ام. متاس��فانه اغلب آنان از عقل و عقالنيت به دور 
هستند و از آن در تفسير و فهم قرآن اس��تفاده نمي كنند و حتي 

مي گويند بايد به ظاهر آيات قرآن تمس��ك كنيم و براي خدا 
ش��كل و صورت مادي قايل هس��تند. زماني كه براي آنها 
تفسير عقلي از قرآن ارايه مي شود طوري برخورد مي كنند 

كه انگار ناس��زايي گفته ش��ده اس��ت در حالي كه پيامبر )ص( 
فرموده اند من پيامبر ظاهري هستم و خداوند عقل را پيامبر باطني 
قرار داده اس��ت. در مجموع همين فاصله گرفت��ن از منبع نوراني 
عقالنيت، جهان اس��الم را به وضع امروز رسانده است كه استكبار 
جهاني به توطئه و ايجاد تفرقه در دنياي اسالم مبادرت مي ورزد و 
گروه هاي تفرقه ساز، جاهل و افراطي چون داعش را تربيت و از آنان 

حمايت مي كند. 

خبـر

ادامه از صفحه اول

با پيام مراجع تقليد 

 هشتمين دوره مسابقات سراسري دارالقرآن
 امام علي)ع( برگزار مي شود

 

هشتمين دوره از مسابقات سراسري دارالقرآن امام علي)ع( با پيام مراجع معظم تقليد در 
رشته هاي حفظ، قرائت و ترتيل قرآن برگزار مي ش��ود. به گزارش خبرگزاري بين المللي 
قرآن )ايكنا( از قم، به نقل از روابط عمومي دارالقرآن عالمه طباطبايي)ره(، مرتضي نجفي 
قدسي، مسوول دارالقرآن امام علي)ع( و دارالقرآن عالمه طباطبايي)ره( با اعالم اين خبر 
اظهار داشت: اين مسابقات قرآني در شش رشته حفظ كل، حفظ 20 جزء، حفظ 10 جزء، 
حفظ پنج جزء، قرائت و ترتيل خواني قرآن كريم در دو مقطع س��ني زير 16 سال و باالي 
آن و در دو گروه خواهران و برادران برگزار خواهد ش��د. وي گفت: اين مس��ابقات از تاريخ 
يكم تا س��وم بهمن ماه ويژه خواهران و از تاريخ هش��تم تا دهم بهمن ماه ويژه برادران در 
مركز فرهنگي شهداي انقالب اسالمي واقع در بهارستان – چهارراه سرچشمه – يادمان 
شهداي هفتم تير برگزار مي شود. وي افزود: داوطلبان بايد براي شركت در اين مسابقات، 
ابتدا به سايت دارالقرآن عالمه طباطبايي )WWW.dqat.ir( مراجعه كرده و فرم  هاي 
ثبت نام را پر كنند. وي اضافه كرد: مجموع جوايزي كه به نفرات برگزيده در اين مسابقات 
اهدا خواهد شد، بالغ بر سه ميليارد ريال است كه بيشترين سطح جوايز در مسابقات قرآني 
كشورمان محسوب مي شود. نجفي قدسي تصريح كرد: كليه حافظان كل قرآن كريم كه 
حدنصاب 85 امتياز را در حس��ن حفظ از 100 امتياز بياورند، مبل��غ 500 هزار تومان به 
عنوان هديه دريافت خواهند ك��رد. همچنين حافظان 20 جزء، 10 ج��زء و پنج جزء در 
صورت اخذ حدنصاب 85 امتياز از يكصد امتياز در حسن حفظ، به ترتيب مبالغ 300 هزار 
تومان، 200 هزار تومان و 100 ه��زار تومان دريافت خواهند ك��رد. وي افزود: داوطلبان 
رش��ته هاي قرائت و ترتيل قرآن نيز در صورت اخذ حدنصاب 85 امتي��از از يكصد امتياز 
به ترتيب مبالغ 300 هزار تومان و 200 هزار تومان دريافت خواهند كرد. نجفي قدس��ي 
در خصوص جوايز نفرات برتر اين مس��ابقات نيز اظهار داشت: نفرات اول رشته حفظ كل 
مبلغ سه ميليون تومان، نفرات دوم مبلغ دو ميليون و 500 هزار تومان و نفرات سوم مبلغ 
دو ميليون تومان جايزه نقدي دريافت خواهند كرد. وي ادامه داد: در رشته حفظ 20 جزء 
قرآن نيز، به نفرات اول مبلغ دو ميليون تومان، نفرات دوم يك و نيم ميليون تومان و نفرات 
سوم يك ميليون و 250 هزار تومان دريافت خواهند كرد. نجفي قدسي بيان كرد: در رشته 
حفظ 10 جزء نيز، نفرات نخست تا سوم به ترتيب مبالغ يك ميليون و پانصد، يك ميليون 
و 250 و يك ميليون تومان دريافت خواهند كرد. وي افزود: همچنين در رشته حفظ پنج 
جزء نفرات اول تا سوم مبالغ 750 هزار، 500 هزار و 400 هزار تومان دريافت خواهند كرد. 
مسوول دارالقرآن امام علي)ع( در خصوص جوايز رشته قرائت قرآن كريم نيز اظهار داشت: 
نفرات اول تا سوم رش��ته قرائت قرآن به ترتيب مبالغ يك ميليون و 500، يك ميليون و 
750 هزار تومان دريافت خواهند كرد. وي عنوان كرد: همچنين در رش��ته ترتيل خواني 
هم نفرات برگزيده اول تا سوم به ترتيب مبالغ يك ميليون، 750 هزار و 500 هزار تومان 
به عنوان جايزه دريافت مي كنند. نجفي قدسي اضافه كرد: نفرات اول مسابقات سال هاي 
قبل تا دو سال در همان رشته نمي توانند شركت كنند، مگر اينكه در رشته ديگري ثبت نام 
كنند. وي افزود: در اين دوره از مسابقات، خواهران مي توانند در تمامي رشته هاي مسابقه، 
همانند آقايان شركت كنند، البته مس��ابقات آنان به صورت مجزا و در مكاني محفوظ با 
حضور فقط خواهران و ب��ا داوري خانم ها برگزار خواهد ش��د. مس��وول دارالقرآن عالمه 
طباطبايي)ره( تاكيد كرد: شركت كنندگان در رشته هاي حفظ قرآن، تنها در يك رشته 
آن مي توانند شركت كنند، ضمنا حافظان قرآن مي توانند در رشته قرائت قرآن )تحقيق( 
داوطلب شوند وليكن قاريان صرفا بايد يكي از رشته هاي قرائت و يا ترتيل خواني را انتخاب 
كنند. وي تاكيد كرد: الزم به ذكر است شركت كنندگان در رشته ترتيل خواني نمي توانند 
در رشته هاي حفظ ش��ركت كنند يا بالعكس، چرا كه يك حافظ عمال در هنگام آزمون، 

ترتيل خواني مي كند و همان مواد امتحاني را داراست. 

پيام پيامبر )ص( به انسان ها و انسانيت ها
- شناخت احكام دين، 

- شناخت مسائل قضايي در دين )و ضرورت حفظ حرمت و كرامت هر انساني، در دادگاه هاي 
اسالم، اگر اسالمي است ؟ !(، 

- شناخت اصول معيشتي و مقررات اقتصادي )عدالت و قسط(، 
- شناخت حريت و آزادي، 

- شناخت حماسه و دفاع و... 
 تنها و تنها كارشناسان قرآن كريم و آگاهان از محتواي علمي و عملي قرآن، پيامبر اكرم)ص( 
و ائّمه معصومين هستند. و بيش��ترين تعاليم و احكام ديني و دس��تورات الهي، از حضرت امام 
جعفرصادق)ع( رسيده است، و از اين جهت شيعه را »جعفري« مي گويند، چون شيعه مدعي اين 

است، كه در علم و عمل، تابع و پيرو امام جعفر صادق)ع( است. 
اكنون ببينيم، اين امام بزرگ و حجت معصوم الهي، در تعري��ف »عدالت« چه فرموده اند و 
چه وضعيتي را )در زندگي مردم و سير اموال و امكانات در جامعه و اقتصاد و معيشت و چگونگي 
تصرف در ام��وال عمومي و خصوصي و توزي��ع امكانات در مي��ان همه م��ردم و...(، »عدالت« 

دانسته اند، و جز آن را- بالطبع- فريب و خيانت!
 امام جعفر صادق )ع( مي فرمايند: »ِإّن الّناس يستْغُنون، اِذا ُعِدل بينُهم )5( هرگاه در جامعه، 
عدالت اجرا ش��ود، همه بي نياز مي ش��وند )و ديگر، انس��ان محرومي و فقيري، و كمبودداري و 
نيازمندي، در همه سطوح و قشرها، و در همه نيازهاي گوناگون زندگي، بر جاي نمي ماند، و به 
چشم نمي خورد، چه فقر و محروميت هاي نامريي، و چه فقر مريي و آش��كار( .  در علم »اصول 
فقه«- با داليلي عقلي و نقلي- ثابت شده اس��ت كه »تكليف ما ال ُيطاق« )يعني: دستور دادن و 

تكليف كردن به كاري كه عملي نيست(، خالف عقل است... 
 پس، امام معصوم )ع(- كه خود، تجسم عقل اس��ت و هادي عقالنِي انسان ها، از جانب خدا 
است- چيزي را كه عملي نيس��ت مطرح نمي كند، و به اقتصاد منهاي فقر- اگر عملي نباشد- 

فرانمي خواند... 
 واقع اين اس��ت كه اكنون و در اين زمان ها، و با اين عملكردها و مديريت ها... جوانان وظيفه 
عقلي و شرعي دارند )يعني: هم عقل به آنان دستور مي دهد، هم شرع(، كه حقايق دين، و سخنان 
و پيام هاي پيامبر اكرم )ص( و ائمه معصومين )ع( را ياد بگيرند... و خوب توجه داشته باشند كه، 
هر اّدعايي، يا هر گونه عملكردي و مديريتي، دين و دينداري و عمل به احكام دين نيست؛ اسناد و 

متون ديني موجود است، يكي همين حديث معتبر و شريف كه ذكر شد. بيايند و مقايسه كنند! 
 چرا حقايق دين و تعاليم معصومين )ع(، مظلوم واقع شوند، چرا ؟ !

 پس، جوانان عزيز، كه به عاقبت زندگي مي انديشند، و مي خواهند نگاهبان مقدسات ديني 
و اعتقادي )كه كمال انساني و سعادت جاوداني در اينهاست( باشند، دستورات دين را بياموزند، 
و به متون ديني و كتاب هاي معتبر مراجعه كنند، و دين خدا و دستورات و احكام دين را مالك 
قرار دهند... و اگر در عملكردها )از هر كس و به هرگونه(، خالفي ديدند، در عقايد خويش سست 
نشوند، و رابطه خود را با خداي متعال و معنويت قطع نكنند، و دنياگرايي ها، يا خالفكاري ها، يا 
اشتباه روي ها، دين آنان از دست شان نگيرد... و سرمايه نجات ابدي آنان را تباه نسازد! و از ابدّيتي 

آرامش بخش محروم شان نكند!  كه ديگر، بازگشتي و فرصت جبراني نيست... 
 انسان مومن، خداپرست، انسان دوست، و عدالت گستر... در ابدّيت آرامش بخش، در آنجا، 
در رواق هاي بلند طاق، در سرودس��تان هاي زيبايي هاي جمال الهي... و تجلي هاي رحماني و 
رحيمي... و تحقق هاي تسبيحي و تقديسي، با سرودخوانان ملكوت، و تسبيح گويان جبروت... در 
همارگيي جاودان، سرود مي خواند... به همراه پاكان و نياكان و بهترينان... )و حُسن أولئك رفيقًا(، 

هماره و هماره... و لذتي روحي و پايدار، از اين باالتر، قابل تصور نيست. 

ام��ام موس��ي 
پيش��گام  ص��در 
اس��المي  وحدت 
است. اما بايد به اين 
جمله يي  جمل��ه، 
بيفزاي��م  ديگ��ر 
ك��ه امام موس��ي 
پيش��گام  ص��در 
گفت وگوي اديان نيز هس��ت بلكه بهتر بگويم 
پيش��گام گفت وگ��وي مي��ان انس��ان ها، همه 
انسان ها. هركس كه به انديش��ه و حركت بلكه 
كارنامه عملي امام موسي صدر مراجعه كند و آن 
را مرور كند پي مي برد كه چقدر جاي امام موسي 
صدر امروز در ميان ما و در منطقه ما و در جهان 
پرتالطم امروز خالي اس��ت و چقدر حضور او در 
اين ايام بحراني جهان اسالم مي تواند مشكل گشا 
باش��د. چقدر جامعه ما به او و انديشه او و رفتار و 
روش عملي او نياز دارد. امروزه كارشناسان امور 
خاورميانه و كش��ورهاي اس��المي امام موسي 
صدر را فقي��ه و مصلح و رهبري الگو و راهگش��ا 
مي شناسند؛ خوب است بررسي كنيم چرا امام 
موسي صدر به چنين شناس��نامه يي شناخته 

مي شود. چند نكته را مي توان برشمرد: 
1- اعتقاد عميق قلب��ي و واقعي به وحدت 

اسالمي و همبستگي:
براساس اين اعتقاد قلبي است كه امام براي 
ايجاد و تقويت اين وحدت از هيچ كاري فروگذار 
نمي كند. نام��ه معروف او به مفتي اهل تس��نن 
لبنان يكي از مصداق هاي ب��ارز اين باور عميق 
اس��ت. امام صدر پس از تاسيس مجلس اعالي 
ش��يعيان نامه يي به مفتي اهل س��نت جناب 
شيخ حسن خالد مي نويس��د و در آن به وحدت 
چند جانبه ميان مذاهب مختلف اسالمي دعوت 
مي كند و راهكارهاي عملي را مطرح مي كند و 
آمادگ��ي خود را ب��راي اج��راي گام هايي كه به 
وحدت منجر مي شود اعالم مي كند. متن فارسي 
اين نامه در صفحه 387 كتاب ناي و ني، ترجمه 

استاد مرحوم علي حجتي كرماني آمده است. 
امام موسي صدر از حيث نظري معتقد است 
كه اسالم مفهومي غير از وحدت نيست و از اين 
روي وحدت اسالمي را يك تاكتيك در شرايط 
كنوني نمي داند بلكه جوهر اسالم را وحدت ميان 
مذاهب و اديان مي شناس��د. براي شما دو مثال 
مي زنم. مثال اول امام موسي صدر در مراسم آغاز 
روزه مسيحيان در كليس��اي كبوشيين بيروت 
مي گويد: »ادي��ان يكي بودند زي��را در خدمت 
هدفي واحد بودند، دعوت به سوي خدا و خدمت 
به انسان و اين دو، نمودهاي حقيقتي و يگانه اند 
و آنگاه كه ادي��ان در پي خدمت به خويش��تن 
برآمدند ميان شان اختالف بروز كرد.« )ترجمه 
متن اين سخنراني در صفحه 15 كتاب اديان در 
خدمت انسان درج شده است.( كسي كه چنين 
اعتقادي دارد و معتقد است كه اديان الهي يكي 
هستند به طريق اولي به وحدت مذاهب اسالمي 
اعتقاد دارد. گواه اين اعتقاد يكي از فرازهاي نامه 
پيش گفته امام صدر به جناب شيخ حسن خالد 
است. تمنا دارم به اين جمالت دقت فرماييد، او 
مي نويسد: »مباني و بنيان هاي اسالم در اساس 
يكي اس��ت و امت واحده نيز در عقيده و كتاب 
مبدأ و معاد با هم مش��تركند. بنابراين، چنين 
اشتراك گسترده يي اقتضا مي كند كه اين امت 
در جزييات نيز وحدت داشته باش��ند.« اين دو 
نمونه را از ميان صدها سند متعدد بيان كرده ام 
تا به جوهر ديدگاه امام موس��ي صدر نسبت به 
وحدت اديان و به ويژه وحدت اس��المي آش��نا 

شويد. 
2- اعتقاد عميق به وحدت همواره در عمل و 

رفتار امام صدر متجلي مي شود. 
 ايشان در همه شؤونات زندگي و جامعه چند 
مذهبي لبنان به ويژه در مقابله با مش��كالت و 
بحران هايي كه كشور را تهديد مي كند با رهبران 
و انديشمندان مذاهب ديگر همفكري مي كند و 
همراه با آنان براي رفع مشكل و حل بحران گاه 
پيشقدم مي شود، گاه مشاركت مي كند و گاهي 

از رهبران مذهبي دعوت مي كند تا گرد هم آيند 
و هم انديش��ي و گفت وگ��و كنن��د و طرحي نو 
دراندازند و گاه سازمان يا هياتي از همين رهبران 
تشكيل مي دهد و دست به دست آنان حركتي 
را آغاز مي كند. يكي از درخشان ترين آنها هيات 
ياري جنوب بود كه هدف آن س��اختن جنوبي 
مقاوم در مقابل صهيونيس��ت ها ب��ود. مصداق 
ديگر آن سازمان حركت المحرومين است كه با 
همفكري و هماهنگي بيش از 199 شخصيت 
و صاحب نظر از همه ادي��ان و طوايف و مذاهب 
براي مبارزه با محروميت، فقر و جهل و تبعيض، 

تاسيس شد. 
3- راهكاره��اي درون ديني ب��راي تحقق 

وحدت مسلمانان

 اجازه دهيد بخشي از راه و روش امام صدر را 
براي رفع آثار مخرب اختالف و تفرقه و نيز ايجاد 
تقويت وحدت س��المي بيان كن��م. راهكارهاي 
امام ص��در در دو بعد ش��كل گرفته اس��ت؛ بعد 
اول درميان ش��يعيان بود. امام ص��در با توجه به 
جايگاهي كه در ميان ش��يعيان و تاثيري كه بر 
جوانان آنان مي گ��ذارد تالش كرده ت��ا آنان را از 
تعصب و افكار نابخردانه دور س��ازد. تمام سعي 
او همواره اعتالي س��طح فرهنگ��ي و اجتماعي 
و ديني جامعه متمركز بوده اس��ت. آگاه س��ازي 
و روش��نگري را يكي از وظايف خ��ود مي داند. او 
براس��اس باور خود در مجالس و سخنراني هاي 
عمومي و خصوصي به وح��دت و يكپارچگي و 
وفاق دعوت مي كند و همه را از تعصب و اختالف 

برحذر م��ي دارد. او ب��ه جوانان ش��يعه و اعضاي 
جنبش محرومان توصيه مي كند كه هوش��يار 
باشند و در دام فرقه گرايي نيفتند و اجازه ندهند 
ميان آنان و پيروان مذاهب ديگر اختالف و كينه 
و فاصله و كدورت و فتنه و درگي��ري رخ دهد. او 
آنان را دعوت مي كند كه رفتارش��ان گش��وده و 
منفتح باش��د و با ديگر پيروان مذاه��ب ارتباط 
برقرار كنند و ب��ا آنان همكاري كنن��د. بعد دوم 
اين راهكارها به فعاليت هاي امام در ميان پيروان 
مذاهب ديگر برمي گردد. امام ص��در با توجه به 
اعتبار و مقبوليتي ك��ه در جهان اس��الم دارد از 
هر فرصتي براي همگرايي اس��المي اس��تفاده 
مي كند بلكه فرصت ه��ا را براي اي��ن امر خلق و 
ايجاد مي كند. ش��ايعات و خرافات و بدعت ها و 
نادرس��تي هايي را كه به شيعه منتسب مي شود 
از چهره تشيع مي زدايد، مباني اسالمي مذهب 
شيعه را تبيين مي كند، شيعه هراسي و نگراني و 
خشم ناشي از آن را درمان مي كند. مسلم است 
كه اكثر دش��مني ها بر اثر جهل آدمي نس��بت 
به طرف مقابل يا طرف دوم اس��ت. ب��ه ميزاني 
كه طرف دوم را بهتر بشناس��يم دشمني كمتر 
مي شود و احتمال دوستي بيشتر. هرقدر اطالع و 
شناخت ما كمتر باشد دشمني عميق تر مي شود 
و شرايط براي فتنه انگيزي و سوء ظن و سوء تفاهم 
و موفقيت فتنه گران و وسوسه انگيزان فراهم تر 
مي شود. بس��ياري از فتنه هاي مذهبي ناشي از 
جهل طرفين نس��بت به يكديگر و سوء استفاده 
دش��من هردو طرف ب��راي آتش اف��روزي ميان 
آنهاست. امام اين نكته را سال ها پيش دريافته و 
براي مقابله با آن منظومه عملياتي خود را ترسيم 
كرده اس��ت. ارتباط نزديك ام��ام، گفت وگوها و 
همفك��ري و همكاري هايي كه ب��ا رهبران اهل 
تسنن درجهان اسالم و انديشمندان و استادان 
و روحانيون كشورهاي گوناگون اسالمي و مردم 
آنها يكي از گام هاي اساس��ي او براي شناختن و 
شناساندن بيشتر و در نتيجه كاستن از دشمني 
و ترس ها و تقريب و وحدت و همكاري مسلمانان 

از هر مذهبي اس��ت. در همين پيوند ش��جاعانه 
دعوت همايش ها و هم  انديشي هاي جهان اسالم 
از جمله مجمع البحوث االسالميه و ملتقي الفكر 
االسالمي و ديگر همايش ها را مي پذيرفت تا از آن 
فرصت براي تبيين انديشه اصيل شيعه و كاهش 
دشمني ها و نگراني ها استفاده كند. نظر شما را 
به كتاب روح تشريع در اسالم جلب مي كنم. اين 
كتاب آيينه بسيار خوبي است براي درك شيوه 
گفت وگويي امام موسي صدر، ادبيات او و اخالق 
و رفتار او ب��ا احترام و عالقه علماي اهل تس��نن 
به او است. اگر او را نربوده بودند شايد آتش فتنه 
مذهبي در منطقه ما ش��عله  ور نب��ود. اين كتاب 
سند و حجت من است. ربودن امام موسي صدر 
و استمرار اسارت او در زندان هاي ليبي فقط درد 
يا حسرت خانوادگي و ش��يعيان لبنان نيست. 
اسارت او يك فاجعه انس��اني مستمر است كه از 

شهريور 1357 تا امروز ادامه دارد.
 شايد تنها بعضي ها س��ال ها پيش گستره 
اين فاجع��ه را درك مي كردند ام��ا امروز ديگر 
همگان دريافته اند كه نبودن امام صدر در صحنه 
معادالت منطقه نه تنها بر شدت تفرقه اختالف 
افزود و دامنه دشمني ها و نگراني ها را گسترده تر 
كرد بلكه ام��كان داد تا دش��منان ديرين آتش 
نهفته فتنه مذهبي را ش��عله ورتر كنند. امروز 
آناني كه امام را ربودند و آناني كه در اين سال ها 
سهل انگاري كردند و قدمي برنداشتند و آنان كه 
براي نجات او توانا بودن��د و كاري نكردند همه و 
همه در هر قطره خوني كه از مسلمانان ريخته 
مي ش��ود ش��ريك جرم قذافي اند و در شعله ور 
شدن اين فتنه كه در آن مسلمانان يا مظلومانه 
كش��ته مي ش��وند ي��ا از روي جه��ل و تعصب 
وحش��يانه و ظالمانه مي كش��ند و سر مي برند 
و زنان را در بازار مي فروش��ند، س��هيم هستند. 
بنابراين به خود آيي��م، يك��ي از اقدامات مهم 
براي خنثي كردن توطئه دش��منان و كاستن 
از دش��مني هاي مذهبي و رس��يدن به وحدت 

اسالمي نجات امام موسي صدر است. 

 وحدت اسالمي و اهميت آن در جهان معاصر 
بر اساس ديدگاه هاي امام موسي صدر

 گوهر اسالم وحدت
 ميان مذاهب و اديان است

گروه دي�ن| وحدت نيز همچون س�اير مفاهي�م ديگر، 
شاهد افراط ها و تفريط هايي بوده اس�ت. عده يي وقتي 
از وحدت و تقريب سخن مي گويند، هدف شان »هضم« 
اس�ت. دعوت ديگري به از دس�ت دادن هويت مذهبي 
خويش، دعوت به وحدت نيست، چرا كه اساسا نمي توان 
منافي مذهب شد، حتي اگر اشتراكات فراوان باشد. لذا 
سعي در يكي كردن مذاهب و از ميان برداشتن تمايزها، 
نس�بتي با وحدت نخواهد داش�ت. بايد از منظر ديگري 
به مقوله وحدت نگريس�ت. آيا به راستي مشكل جهان 
اسالم، داش�تن مذاهب گوناگون است؟ خير، مشكل آن 
است كه عده يي، عده ديگر را به رسميت نمي شناسند، 
يا اگر در ظاهر، شيعه، سني را و سني، شيعه را به رسميت 
بشناسد، در عمل چندان مقيد نخواهد بود. امام موسي 
صدر بي ش�ك يكي از علماي پيش�گام »وحدت« است. 
هنر امام موسي صدر اين بود كه در عين اينكه به وحدت 

امت نگاه جهاني داش�ت، در قالب گروه ه�اي مدني نيز 
وارد عرصه »وحدت« ش�ده بود. س�فرهاي او از روس�تا 
آغاز شد و به ش�هرها و كش�ورهاي خارجي رسيد. او به 
روستاهاي اهل تسنن مي رفت، به مسيحيان سر مي زد 
و از كرام�ت انس�اني مي گف�ت و از اينكه »ادي�ان يكي 
بودند...« س�خن مي راند و در عين حال، شيعه يي مقيد 
و انقالبي و مبارز بود و به ش�يعه بودنش افتخار مي كرد. 
او به س�مينارها، مج�الت و كتاب ه�اي »وحدت آميز« 
اهميت مي داد. امام موسي صدر به خوبي توانست اوضاع 
لبنان را درك كرده و در يك فرآيند »آسيب شناس�انه« 
اولويت هاي كاري را تش�خيص ده�د. او را »رمز لبنان« 
ناميدند. در جس�تار ذيل كه توس�ط دختر ايشان براي 
روزنامه اعتماد نوشته شده، ايشان نگاهي به انديشه ها 
و اس�تراتژي امام موس�ي صدر درباره وحدت اسالمي و 

اهميت آن در جهان امروز دارد. 
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 امام ص��ادق)ع(
در   )83-148(
زيس��ت  عصري 
مهم تري��ن  ك��ه 
ويژگي آن ظهور 
ي  يش��ه ها ند ا
ب��ود.  مختل��ف 
11 س��ال اول در 
دامن امام س��جاد)ع( و 19 سال ديگر را در 
محضر امام باق��ر)ع( پرورش ياف��ت. آنگاه 
كه به امامت رس��يد مكتب تش��يع را كه با 
ش��هادت حس��ين بن علي)ع( ب��ه نهضتي 
وحدت بخ��ش و حركتي معن��ادار در كار 
احياي س��نت نبوي براي ايجاد جامعه يي 
بسامان و عاري از ظلم وستم و تبعيض هاي 
ناروا بود، رهبري كرد. تشيع در دست امام 
صادق)ع( به نظام اعتق��ادي همه جانبه يي 
بدل ش��د ك��ه از لح��اظ نظ��ري و عملي 
مي توانس��ت حيات معنوي ش��يعيان را در 
درازناي تاريخ تضمين كن��د. تاثير امام)ع( 
به ح��وزه تش��يع مح��دود نمان��د. اگر چه 
مباحث مطرح شده در س��ال هاي اوليه در 
سطوح مختلف جامعه مس��لمان، پيرامون 
مساله خالفت و جانش��يني پيامبر)ص( و 

نحوه اداره حكومت بود، اما رواج آموزه هاي 
فك��ري اي��ن دوره در س��ايه گس��ترش 
جغرافياي��ي و گراي��ش اق��وام مختلف به 
اس��الم، ب��ه اوج خ��ود رس��يد. اگربعضي 
روايات تاريخي را در اين باره معتبر بدانيم، 
حضور آزادانه دگر انديش��ان درشهرهايي 
همچون كوف��ه و مكه نش��ان از ف��ارغ بال 
بودن صاحبان اين انديش��ه ها مي دهد، كه 
بي واهمه به ابراز انديش��ه هاي خود در همه 
زمينه ها مي پرداختن��د. در كنار »ُمرجئه« 
كه كالم رس��مي بن��ي امي��ه را نمايندگي 
مي كردند و در عمق اعتق��ادات خود نوعي 
اباحه گ��ري را ترويج و همواره ب��ا خوارج و 
علويان ناسازگاري مي كردند، از پاي درس 
پر رونق كساني مانند حسن بصري)110-

21هج��ري(، موسس��ان مكت��ب كالمي 
معتزله برخاس��تند كه با تكيه ب��ر توحيد، 
عدل، وعي��د، منزلتي مي��ان منزلتين، امر 
به مع��روف و نه��ي از منكروحس��ن وقبح 
عقل��ي، موجبات مناظره هاي پر ش��وري را 
فراهم كردند. نزاع بني امي��ه و بني عباس 

بر س��ر تصاحب قدرت، براي مدت كوتاهي 
فضاي آزادي را گش��ود. سياست امامان در 
اين دوره بازس��ازي و تجديد قواي فكري و 
معنوي همه مسلمانان بود. امام صادق)ع( 
در ط��ول 34س��ال زعامت خود توانس��ت 
بنياد هاي تئوريك مذه��ب را تقويت كند. 
ايش��ان با مطرح كردن سياست »تقيه« كه 
نوعي حفظ اسرار محس��وب مي شد، سعي 
كرد ضم��ن كاه��ش تلفاتي كه دش��منان 
بر علويان تحمي��ل مي كردن��د، به وجهي 
اي��ن حركت ه��ا را هدايت كند كه ش��يعه 
در ميدان هايي ك��ه خود انتخ��اب نكرده، 

نفرسايد. 
وقت��ي »اب��و س��لمه خ��الل« در بحبوحه 
جنگ هاي بني اميه و بن��ي عباس خواهان 
حمايت امام از عباسيان شد، امام مشاركت 
در قدرت نوظه��ور را قاطعان��ه نپذيرفت و 
فرمود: »زمانه من نيس��ت«. براي شناخت 
جاي��گاه امام ص��ادق)ع( از منظ��ر علمي و 
نقشي كه در گسترش انديشه هاي اسالمي 
ايفا كردند، فهم درس��ت مقتضي��ات زمانه 

ايشان، ضروري اس��ت. ميدان عمل امام، در 
چنين ش��رايطي ميدان انديشه و فكر است 
و تعليم وتربيت. ايجاد مدرسه يي كه در آن 
هزاران محقق و دانشمند مسلمان پرورش 
يابد و راه هاي مبارزه با جهل، خرافه و پرهيز 
از غلو انديش��ي نس��بت به رهبران سياسي 
و فك��ري جامعه تمري��ن ش��ود. نگاهي به 
فهرست ش��اگردان اين مكتب و تنوعي كه 
از لح��اظ گرايش و اعتقادات داش��تند به ما 
»ديدگاه تمّدني« ام��ام صادق)ع( در جهت 
رونق علم و فرهنگ جامعه اسالمي را نشان 
مي دهد. بعضي معتقدن��د: »تمام امام هاي 
اهل تس��نن يا بالواس��طه يا مع الواس��طه 
ش��اگرد امام صادق بودند«. اب��و حنيفه به 
صراحت مي گويد كه اگر دوس��ال شاگردي 

در اين مكتب نبود هالك مي شدم. 
حس��ن بن عل��ي وش��ا مي گوي��د: »من در 
مس��جد كوفه نهصد راوي ديدم كه همه از 
جعفربن محمد روايت هايي نقل مي كنند«. 
گفته مي شود چهارهزار نفر راوي ثقه از اين 
امام رواي��ت كرده اند. اي��ن در حالي بود كه 

»ابان بن تغلب« راوي 30 هزار و »محمدبن 
مسلم« راوي 16 هزار حديث از امام بودند. 
روايات مربوط به تفس��ير قرآن، تحولي در 
نوع فه��م از اين كتاب آس��ماني ايجاد كرد. 
اين دوره منحصرا عصر طاليي ظهور فقها و 
مفسران و محدثان و متكلمان و منجمان و 
طبيبان بزرگ نيست. در اين عصر، بزرگاني 
با گرايش هاي معطوف ب��ه تجربه عرفاني و 
تصوف زاهدانه نيز خوشه چين مدرسه امام 

صادق)ع( هستند. 
س��فيان ثوري در پي غيبت چند روزه امام 
»به در خانه وي آمد و گفت مردمان از فوايد 
انفاس تو محروم ان��د«. درك ما از نقش امام 
در توسعه علوم در جامعه اس��المي آن روز 
كامل نمي ش��ود مگ��ر آنكه بداني��م در اين 
مكتب، دانشمنداني هم مانند جابربن حيان 
پرورش يافتند كه در علم شيمي شهره آفاق 

بود.
 اگر گزارش محققاني را بپذيريم كه روش ها 
و آموزش ه��اي علمي ام��ام ص��ادق)ع( را 
جمع آوري كرده ان��د. بايد تصديق كنيم كه 

در زمان خود، اين دستاوردها بي نظير بوده 
و از خراف��ات بدورن��د. از آن جمله مي توان 
اش��اره كرد به ط��رح صحيح ام��ام ازمنابع 
معرف��ت در آدمي و نح��وه ارتب��اط عقل و 
حواس و تبيين حوادث طبيعي بر اس��اس 
ش��ناخت درس��ت از روابط فيزيكي اشيا و 
جس��ت وجوي اصول عقالني حاكم بر آنها. 
حوزه فكري ام��ام از ويژگي هاي مهمي كه 
براي احياي علوم دين��ي و وحياني ضروري 
است، برخوردار بوده است: اين حوزه از تنوع 
دستاوردهاي علمي در زمينه هاي مختلف 
بهره مي برده و با حضور مس��تقيم صاحبان 
آراي مع��ارض، از عم��ق خوب��ي برخوردار 
مي شده و البته الزمه چنين حضوري، آزاد 
انديش��ي و مدارا و تحملي بوده است كه از 
س��نت ارزش��مند نبوي و علوي ب��ه يادگار 
مانده ب��ود. رونق »م��ا قال« به ج��اي »من 
ق��ال«.  امام ب��ر آموزش هاي فك��ري خود، 
سنت اخالقي ارزش��مندي را پيوست كرد. 
تذكار و تاكيد ايش��ان به »اخ��الق« چونان 
روح براي يك فعالي��ت علمي)خصوصا اگر 
اين علوم در حوزه معارف اس��المي باشند(، 

عبرت آموز است. 
 ٭تعبير عطار در تذكره االولياء 

امام صادق)ع( برهان حجت نبوي٭
آيين

عزت اهلل مهدوي

دين
a n d i s h e h @ e t e m a d n e w s p a p e r . i r

نگاه

سفارش قرآن بر وحدت ايماني و اجتماعيظاهرگرايي عامل دوري از وحدت 
وح��دت اس��المي آرمان��ي دين��ي 
و عقالن��ي اس��ت ك��ه ق��رآن و معارف 
اهل بيت )ع( ب��ر آن تاكي��د دارد و هر 
مس��لماني بايد در پي تحقق آن باشد. 
در قرآن كريم با س��فارش ب��ر وحدت 
ايمان��ي و اجتماع��ي، مس��لمانان را از 
اختالف ه��اي گوناگ��ون باز م��ي دارد. 
اي��ن ه��دف داراي مقاص��دي ديني و 
انساني و اخالقي بر اس��اس آموزه هاي منطقي است و 
بايس��ته هايي كه به خوبي از قرآن كريم و روايات پيامبر 
گرامي و اهل بيت آن حضرت استفاده شده است. اين آرمان 
بيش از هر زماني م��ورد توجه انديش��مندان مس��لمان بوده 
و در اين س��ده بر اس��اس تجربه هاي متراكم جوامع ديني، از 
س��وي مصلحان بزرگ طرح و گفت وگو ش��ده و اگر نزاع هاي 
طوالني فرقه يي و جنگ و كينه و نا امني و ايجاد عقب ماندگي 
و انحطاط مسلمانان نبود، شايد اينچنين مساله وحدت توجه 
آنان را جلب نمي كرد و راه هاي عملي پيش��نهاد نمي شد. اگر 

در گذش��ته فرقه هاي مسلمان هويت بخش��ي و پر رنگ كردن 
جايگاه خ��ود را به اين مي ديدن��د كه صف خ��ود را از ديگران 
جدا كنند و موارد نزاع هاي مذهبي را به رخ ديگران بكش��ند و 
در مقام هجمه بر مي آمدند، اما امروز متفكران مس��لمان، اين 
هويت بخش��ي را با تقوي��ت بنيه فرهنگي و حض��ور در مجامع 
علمي و همدلي با ديگران و حركت به سوي تقويت مشتركات 
و تقريب مي دانند و مي گويند اين جدايي ها و صف كشيدن ها 
به ما چه داده كه ب��ر هيزم آتش آن بيفزايي��م، آيا به دينداري 
بيش��تر ما كمك كرده است؟ حقيقت آن اس��ت كه اين كارها 
نه تنها چندان فوايدي به بار نياورده كه نا امني و برادر كش��ي را 
گسترش داده و در ميان امت اس��المي جز اشاعه كينه و آلوده 
كردن فضاي مذهبي و رواج بدبيني ارمغاني نداش��ته است. از 
اين رو، درباره علل عقب ماندگي مسلمانان گفته شده، با وجود 
اختالفات، نمي توان به تمدن و شكوه گذشته رسيد لذا هر گاه 
كه فرصت گفت وگو بوده و فضاي سالم ارتباط ايجاد شده، هر 
مذهبي بهتر توانس��ته خود را به ديگران شناس��ايي كرده و از 

عقايد خود دفاع كند و به هويت جمعي خود بپردازد.

محمد علي ايازيمحسن غرويان

  امام موسي صدر پيش�گام گفت وگوي اديان و  بهتر بگويم پيشگام گفت وگوي 
ميان انسان ها و همه انسان ها  ست.

  چقدر جاي امام موس�ي صدر امروز در مي�ان ما و در منطقه م�ا و در جهان 
پرتالطم امروز خالي اس�ت و چقدر حضور او در اين ايام بحراني جهان اسالم 

مي تواند مشكل گشا باشد.
  امام موس�ي صدر از حيث نظري معتقد اس�ت كه اس�الم مفهوم�ي غير از 
وحدت نيست و از اين روي وحدت اسالمي را يك تاكتيك در شرايط كنوني 

نمي داند بلكه جوهر اسالم را وحدت ميان مذاهب و اديان مي شناسد .

جمله هاي كليدي


