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تعد د  فهم از وحد ت و تشد ید  تفرقه
مروریبرسخنرانیمرحومفیرحیدرنقدایدههایوحدتبخشوتقریریازنظرامامموسیصدر

قلمرو آزاد  ی د  ر گفتمان انقالب اسالمی
رهبر معظم انقالب: دربابمفهومآزادی،مابایداستقاللرا-که
شعاردیگرماست-بهکارگیریم؛یعنیمستقلفکرکنیم؛تقلیدی
وتبعیفکرنکنیم.اگردراینمســئلهکهپایهبســیاریازمسائلو
پیشرفتهایماست،بناشدازدیگرانتقلیدکنیموچشمهایمانرا
فقطرویدریچهایکهتفکراتغربیرابهمامیدهد،بازکنیم،خطای

بزرگیمرتکبشدهایمونتیجهتلخیدراختیارخواهدبود.
مسئله»آزادی«یکیازمقوالتیاستکهدرقرآنکریمودرکلمات
ائمهعلیهمالســالمبهطورموکدومکرررویآنتأکیدشدهاست.
البتهتعبیریکهدراینجاازآزادیمیکنیم،مرادمانآزادیمطلق
نیستکههیچطرفداریدردنیاندارد.فکرنمیکنمکسیدردنیا
باشدکهبهآزادیمطلقدعوتکند.مرادمانآزادیمعنویهمکه
دراسالموبهخصوصدرسطوحراقیمعارفاسالمیهست،نیست؛
آنمحلبحثمانیست.آزادیمعنویچیزیاستکههمهکسانی
کهمعتقدبهمعنویاتند،آنراقبولدارند؛محلردوقبولنیست.
منظوراز»آزادی«کهدراینجابحثمیکنیم»آزادیاجتماعی«
است؛آزادیبهمثابهیکحقانسانیبرایاندیشیدن،گفتن،انتخاب
کردنوازاینقبیل.همینمقوله،درکتابوســنتموردتجلیل
قرارگرفتهاست.آیهشریفه157سوره»اعراف«میفرماید:»الّذین
یتّبعونالّرسولالّنبیاالّمیالّذییجدونهمکتوباًعندهمفیالّتوریه
واالنجیلیأمرهمبالمعروفوینهاهمعنالمنکرویحّللهمالطیبات
ویحّرمعلیهمالخبائثویضععنهــماصرهمواالغاللالّتیکانت
علیهم«.خداوندیکیازخصوصیاتپیامبررااینقرارمیدهدکه
غلوزنجیرهاراازگردنانسانهابرمیداردو»اصر«یعنیتعهدات
تحمیلیبرانسانهاراازآنهامیگیرد.مفهومخیلیعجیبووسیعی
است.اگروضعجوامعدینیوغیردینیدرآندورهرادرنظرداشته
باشید،میدانیدکهاین»اصر«-اینتعهداتوپیمان هایتحمیلی
برانسانها-شاملبسیاریازعقایدباطلوخرافیوبسیاریازقیود
اجتماعیغلطیکهدستهایاستبدادیاتحریفیاتحمیقبرمردم
تحمیلکردهبود،میشــود.»اغالل«همکهغلوزنجیرهاست،

معلوماست.
منبع: بیانات معظم له د ر مراسم فارغ التحصیلی
 گروهی از د انشجویان د انشگاه تربیت مد  رس

 باید  از گروه های باال و خواص
 شروع کرد !

مرحوم آیت اهلل خوشــوقت: »ضعفایمانمعلولگناهکردنو
عدمپایبندیعملیبهاســالماست.کســیکهازآزادیخود
سوءاستفادهمیکندومرتکبگناهمیشود،خودرادروضعیت
خطرناکقرارمیدهدودچارضعفایمانمیشود.هریکگناهی
کهانجامشود،ایمانراپایینمیآورد،اماهرمراعاتقانوناسالم،
ایمانراباالمیبرد.برایاینکهایمانمردمباالبرود،ابتدابایداحکام
اســالمرادرجامعهپیادهکرد،آنوقتکارهادرستمیشود.تا
زمانیکهاحکاماسالمیدرجامعهپیادهنشودوایمانمردمضعیف
بماند،رشوهمیگیرندیانمازنمیخوانندیاهرکاربدیراممکن
استمرتکبشوند.دراینصورتاخالقجامعههیچوقتاصالح
نمیشود.رکناخالق،ایماندرمرحلهباالست.راهرسیدنبهاین
ایمانهمایناستکهجلویگناهگرفتهشودومردمگناهنکنند.
گناهضدایماناست.اگرایماندرافرادوجودنداشتهباشد،وقتی
کهدرمعرضدیدپلیسنباشند،تخلفمیکنند.ایمانپلیس
باطنیاست.افرادباایماندرخانهخودشانهمتخلفنمیکنند.
بایدابتداازگروههایباالوازخواصشروعکرد،زیراجهتحرکت
جامعهدستآنهاست.مردمتشــنهپیادهشدناحکاماسالمی
هستند،مســئولیکهچنیندغدغهایداردوتشنهخدمتبه
مردماست،هرگزازکارخودنمیزندونمیگذاردکهکارمردمبر
زمینبماند.حاالایمانچگونهدرستمیشود؟باادامهتقوا.تنها
راهافزایشایمان،عملبهقانونالهیاست.اگرواجباتراانجام
دهیمومحرماتراانجامندهیم،همینکارایمانماراباالمیبرد.
اگرتقوانداشتیم،ایمانمانپایینمیآید.بهتدریجوقتیهمکهآن
ایمانمرحلهاول،کههرعقلیمیپذیردکهخداهستازبینرفت،
کمکمآدمبهکفرگرایشپیدامیکندوبعدبهسرحدکفرمیرسد.
خاصیتگناهایناستکهایمانراپایینمیآورد،ایمانکهکم
شد،انسانبهسمتدنیاوگناهسوقپیدامیکند.کسیمیتواند

ازاینمشکلدرامانبماندکهاهلتقواودوریازگناهباشد.«

تاد یب غضب، خوف و رجاء
عنــوان»تادیــبغضب؛
خوفورجاء«ســومین
جلــدازمجموعه»اخالق
ربانی«اثریاستمشتمل
بــرآموزههــای»آیتاهلل
حاجآقامجتبیتهرانی«
کهدرآنبانگاهیکاملو
مجتهدانهبهمتوناسالمی

ومشــارکتعقلســلیمدرفهمگزارههایدینیبه
بررسیمباحثاخالقیپرداختهشدهاست.اینکتاب
در18جلســهازمباحثمعظملهدرمبحث»تادیب
غضب؛خوفورجاء«باعناوینیمطرحشدهاستکه
برخیازآنهاعبارتنداز:دربابقواینفســانیانسان
 ـانواعقوادرانســان،ارزشوکارکردنیرویخشمـ
ارزشگذاریخشمدرمتوناسالمی،جایگاهبحثخوف
معنایخوف،تالمازمرگبهخاطربیم درقوهغضبیهـ
تالممرگبهخاطربیمازنقصان،رابطهبیمو ازنیستیـ
ـرابطهبیموامیدباعملانسان،شناخت امیدباحکمت
مالکارزشمندیخوف، عملیوکشفیدراسالمـ
معنایخوف مصادیقدیگرخوفممدوحازشــیءـ
ازحجاب،مصادیقدیگرخوفممدوحازسببشیء
ـمالکحسنوقبحخوف،منشاعدمتحصیلخوف
راههایمعالجهغفلت،راههایتقویتنیروی ممدوحـ
ســومینراهتحصیلخوفممدوح،ضرورت عفتـ
اهمیتخوفسوءخاتمه، بهرهگیریازایامعاشوراـ
قلبسلیم،تأثیر تأثیرضعفایمانبرســوءخاتمهـ
حاالتقلبدرلحظه کثرتمعاصیبرسوءخاتمهـ
مرگو...کتابتوسطانتشــاراتمؤسسهپژوهشی
مصابیحالهدیدرسترسعالقهمندانقرارگرفتهاست.

اندیشهراهبر

اندیشهمسطور

معرفیکتاب

بازخوانیاندیشهها

موضــوع وحد  ت یکــی از 
د  غد  غه ها و به بیان بهتر یکی 
از مســئله های مهم د  ر جهان 
اسالم بود  ه و هســت. از آنجا 
که د  رصــورت فقد  ان وحد  ت، آســیب های 
جد  ی و عمیق و مهمی د  امنگیر تمام جوامع 
اسالمی شــد  ه و بالتبع موجب بد  نامی د  ین 
اسالم می شــود  ، اند  یشــمند  ان و بزرگان 
جهان اســالم د  ر اد  وار مختلف تالش خود   را 
د  ر راســتای یافتن پاسخی د  رست و اجرایی 
برای مســئله وحد  ت به کار گرفته اند  . این 
تالش ها منجر به شکل گیری انواع گفتمان ها و 
جریان ها و بروز اید  ه های متعد  د   شد  ه است که 
مرحوم د  کتر د  اوود   فیرحی، پژوهشگر علوم 
سیاسی و اند  یشه سیاسی اسالم د  ر همایش 
»همگرایی و واگرایی د  ر جهان اســالم« د  ر 
د  انشگاه فرد  وسی  مشهد   توضیحی اجمالی از 
آنها ارائه کرد   و د  ر پایان نظر امام موسی صد  ر 
را به عنوان یکی از راه گشاترین اید  ه ها د  ر حل 
مسئله وحد  ت انتخاب و تبیین کرد  . نوشتار 
پیش رو گزارشی مختصر از گفته های مرحوم 
فیرحی است که به طور ویژه برای این روزها 

مفید   خواهد   بود  .

بازاند  یشی پیرامون مفهوم وحد  ت
مفهوموحدتدرجهاناسالمبهبازاندیشینیاز
داردوراهطیشــدهرابایدســنجید.طرفداران
وحدتدرجهاناســالمعلــتعقبافتادگی
جامعهمســلمانانرامتفرقبودنآنانمیدانند.
ازاینرو،وحدتازدیــدگاهآنانبهمعنایغلبه
برعقبافتادگیاســت.ایناستداللدرعملبا
دشواریهاییمواجهشدهوگزارشهایتاریخی
نشانمیدهدکهبســیاریازخشونتطلباندر
جهاناسالمخشونتراباتکیهبرضرورتوحدت
آغازکردهانــد.وقتیازوحدتســخنبهمیان
میآید،اینپرســشمطرحمیشودکهوحدت
حولچهچیزیوبرچهمبناییوباپذیرشچه
مرجعیتیبایدصورتگیرد.تاکنوندرپاسخبه
اینپرسشچندراهحلپیشنهادشدهکهبهنظر

میرسداکثرآنهاناموفقبودهاست.

۱. توجه به علم گرایی
نخستینپاسخیکهبهاینپرسشدادهشد،توجهبه
علمگراییبود.یعنیعدهایچنیناستداللکردند
کهبرایحلاختالفمیانمذاهباســالمیبایدبه
عقلودانشرجوعکردوچــونعاقالنیکدیگررا
بیشــترمیفهمند،بایداختالفنظرهایمذهبیرا
بهمالکعقلحلکرد.ایناندیشــهرانخستینبار
سیداحمدخاندرهندمطرحکردکهنتایجنامطلوبی
درپیداشــت.آنانبــرایحلاختــالفمذهبی،
خودمذهبراحــذفکردندونوعیماتریالیســم

علمیگرایانهازدلایناندیشهمتولدشد.

۲. بازگشت به اند  یشه های سلف صالح
دراعتــراضبهاینرویکــرد،عدهایبازگشــتبه
اندیشههایسلفصالحرامطرحکردندوادعایشان
اینبودکهبرایحلاختالفاتفقهیوکالمیبایدبه
گذشتهایکههمهمسلمانانباهممتحدبودند،یعنی

40سالاولیهظهوراسالمبازگشت.
احمدابنحنبــلوابنتیمیهازمبدعــاناینتفکر
هستند.ایراداینتفکرآنبودکهنوعیگذشتهگرایی
ضدعلمراترویجوانسانمسلمانراکهنهگرامیکرد
ودرنهایت،مسلمانانیتولیدکردکهنمیتوانستندبا

مدرنیسمآشتیکنند.

۳. قرآن گرایی
قرآنگراییراهحلبخشدیگریازمسلمانانبرای
رسیدنبهوحدتبودکهدرعملبهسطحیکردن
قرآنوحذفنهادهایمرجعیتتفسیریقرآنمنجر
شدومحصولشتولیدنوعیروشنفکریرادیکالنظیر
سازمانمجاهدینخلقایران،فدائیاناسالموبخشی

ازاخوانالمسلمینبود.

۴. اند  یشه احیای خالفت و امامت
احیایخالفتوامامتواتحادجهاناســالمحول
حکومتیواحد،اندیشهدیگریبودکهبعدازفروپاشی
عثمانیدرسالهای1۹۲۶تا1۹۲۹میالدیظهور
کردکهازدرونآنسازمانهاوتشکیالتینظیرهیأت
اتحاداســالمومرکزغیبیتبریزبیرونآمدکهاین
مرکزبهافراطگریوترورنیزدستزد.نظریهخالفت
اســالمیدولتداعشکهمیگویدهمهیابایدبهما

بپیوندندیاکافرهستندنیزبهایننظریهشباهتدارد.

۵. تقریب بین مذاهب
تقریببینمذاهبرویکرددیگریاستکهمرحوم
شــیخمحمودشلتوت،رئیساســبقاالزهرمصرو
مرحومآیتاهللالعظمیبروجردیمرجعتقلیدوقت
شیعیانبرایرســیدنبهوحدتاسالمیپیگیری
کردند.طبقایننظریهفقههایمتفاوتدرکشورهای
اسالمیبهرسمیتشناختهمیشــود.بهطورمثال
درایران،پیروانمذاهبچهارگانهاهلسنتیعنی
حنبلی،شــافعی،حنفیومالکیودرمصرشیعیان
زیدیوامامیمیتوانندطبقمذهبخودآزادانهعمل
کنند.ایننظریهازدورانتولدخودحتییکگامهم
جلونرفتهاست؛بلکهتلفاتینیزدادهکهآخرینآن
شهادتمرحومشحاته،روحانیشیعهمصری،درآن

کشوربهدستافراطیوناهلسنتبود.

۶. رهبری فرهنگی یا اید  ئولوژیک جهان اسالم
رهبریفرهنگییــاایدئولوژیکجهاناســالم،
ایدهدیگریبودکهدرایــنخصوصمطرحودر
بدوامربااینمشکلمواجهشــدکهاینرهبری
برعهدهچهکشوریباشــد.تمامیمدعیاناین
رهبریازایران،ترکیه،عربســتانومصرخودرا
الیقرهبریمیدانستندومیدانندوبرایناساس،
درگیریهایینیزبیــنقطبهایرهبریجهان

اسالمپدیدارشد.
عدهاینیزباطرحایدهکنفرانسسرانکشورهای
اسالمیبهسراغمدلپیمانهایمشترکهمچون
اتحادیهاروپاویاحتیمدلسازمانمللاسالمی
گرایشپیداکردند؛بهاینمعناکهجهاناســالم
باحفظدولتهایمتفاوتبهوحدتپولی،حذف
گذرنامهویاشناسنامهواحدبرایشهرونداناین

کشورهابرسد.اینامرنیزبادشواریمواجهشد،زیرا
دولتهاییکهدچاراختالفهایعمیقایدئولوژیک
هستند،نمیتوانندبهچنینسازوکارهایهمگرایی

تندهند.
نگاهیبهاینتالشهایفکریسیاسیدرجهاناسالم
مارابهاینگزینهمیرساندکهاحتماالًمشکلیدرفهم
مفهوموحدتدرجهاناســالمپدیدارشدهوآنچه
تحتعنوانوحدتمطرحمیشود،خودعاملتفرقه
شدهاست.مگراینکهتعریفاصالحشدهایازمفهوم

وحدترابتوانرواجداد.
مرحومآیتاهللسیداحمدشــبیری،پدرآیتاهلل
سیدموسیشبیریزنجانی،درکتاب»الکالمیجر
الکالم«درخصوصوحدتگرایاناسالمیجملهای
بیانکردهاندکهکلیداینبحثاســت.ایشــان
میگویدکهمذهبهماننددفینهباستانیاست
کهواقعمحفوظدارد.اگر۲نفربهدنبالدفینهای
باشندویکیمعتقدباشدکهدفینهدرشمالشرق
ایرانودیگریمعتقدباشدکهدرجنوبغربایران
اســت،نمیتوانندبراینزدیکشدناعتقادشان
روینقطهایدرکویرمرکــزیایرانتوافقکنند
وآنجــابهدنبالدفینهبگردندوداســتانمذهب
همهمیناســت.واقعمطلبایناستکهشیعه
باورهاییداردواهلســنتنیزعقایدیوپیروان
اینمذاهبنمیتوانندعقایدخودراکناربگذارندو
همینکهاندکیازعقایدخودکوتاهبیایند،ازطرف

هممسلکانخودمتهمبهتغییرمذهبمیشوند.

اید  ه امام موسی صد  ر برای تقریب
دراینمیانامامموســیصدرایدهخیلیمهمی
رامطرحکردهاست.ایشــانمیگویدکهبهجای
اینکهمذاهــبازاعتقاداتخودکوتــاهبیایندیا
دستبردارندیابهجایاینکهبهعرصهردوقبول
اعتقاداتیکدیگربیفتند،بهترآناســتکهوارد
میدانمسابقهایایجابیشوند.ببینیمکداممذهب
بهانسان،آزادی،رفاه،رفعبیماریوکاهشآالمو

دردهایشپاسخمیدهدوبهاوکمکمیکند.
دراندیشهامامموســیصدراگربهجایسنییا
شیعهفقیر،سنییاشیعهثروتمند،سالم،بانشاط
وقویایجادشــود،دیگربهخشونتنیزمتوسل

نخواهدشدوایننوعیفرقهگراییمثبتاست.

اندیشه
اسالمی

متن حاضر حاوی بخش های مهمی است از 
اند یشه های امام موســی صد ر که پیرامون 
آزاد ی و اختالف نظر و اختالف عقید ه د ر یک 
سخنرانی ایراد  شد ه اســت. د ر وضعیت کنونی که نیازمند  
طرح مباحث مبنایی پیرامون آزاد ی و اختالفات هستیم، 

مرور این اند یشه های اسالمی ضرورت د ارد :
درنزدپیامبرانرسیدنبههدفهراندازهشریفباشد،شرط
اصلیپیروزینیســت،بلکهآنچهمطلوباست،سعیوتالش
برایرسیدنبههدفاست.بنابراین،درراهیکهانبیاترسیم
کردهاندشکســتویااشــتباهمعناندارد،هرگامیدراینراه
عبادتاستوهرعملیتسبیحوبرایهرنیروییاعمازنیروی
ظاهــریوباطنیپــاداشودرهرنتیجهایهمهمشــارکت
دارند.انبیابااینروشانســانهارابهگونهایبسیجکردندکه
درتاریخبشــریبینظیربودهوازانســانهاقدرتبزرگیکه
نمونهنداشتهاســت،خلقکردندوفضاییمناسببرایابراز
تواناییهایمتفاوتمردمایجادکردندتازمینهایبرایتعامل
ایننیروهاباشد.آنانندایآزادیانســانسردادند،آزادیاز
بندگیانسانهایدیگر،آزادیازبندگیاشیا،آزادیازهوای
نفس.آزادیدردیدگاهانبیامطلقاستوحدوحدودیندارد.
آزادیایکهباآزادیدیگراندرتنافیوتعارضباشــد،آزادی
نیست،چوناینآزادیاطاعتوعبادتهواینفساست.کسی
کهازهواینفسخویشآزادورهاســت،آزادیویباآزادی
دیگرانتعارضینخواهدداشــت.پیامبرانایــنبرنامهراارائه
کردهورسالتخویشراانجامدادندواعالمکردندکهتفاوتدر
خلقتواندیشهواستعدادهاودینبایددرراهسعادتومصلحت

انسانباشدووسیلهرقابتدرحرکتبهسویبرتری.

الَّذیَنآَمنُواَوالَّذیَنهادُواَوالّصابِئُوَن قرآننیزمیفرماید:»اِنَّ
َوَعِمَلصالِحاًَفالَخوٌف َوالنَّصاریَمنآَمَنبِاهللَِوالیوِماآلِخــرِ

َعلَیِهمَوالُهمیحَزنُوَن.«
پیامغالطیهدرعهدجدیدنیزایناست:

یهودیویونانی،بندهوآزاد،مردوزننداریم،زیراهمهشــما
درمسیحیکیهستید.پساگرشمابرایمسیحباشید،دراین

هنگام،ازنسلابراهیمووارثانویخواهیدبود.
سبحاناهلل!اینسخنچقدربهقرآنشــبیهاست:»َوجاِهدُوا
ِجهادِهُهَواجَتباکــمَوماَجَعَلَعلَیکمفِیالدّیِنِمن فِیاهللَحقَّ
َحَرٍجِملَّهاَبیکماِبراهیَمُهَوَسّماکُمالُمسلِمیَنِمنَقبُلَوفیهذا
سُوُلَشهیداًَعلَیکمَوتَکُونُواُشَهداَءَعلَیالّناِسَفأقیمُوا لِیکُوَنالرَّ
َموالکمَفِنعَمالَمولیَو کوهَواعَتِصمُوابِاهللُِهــوَ لوهَوآتُواالزَّ الصَّ

نِعَمالنَّصیُر.«
آری!پیامبراناینبرنامهآشــکارراترســیمکردندوازمردم

خواســتندکهیکدیگررابشناســندودرکارخیربریکدیگر
سبقتجویندوآنگونهباشــندکهخداوندمیخواهد.سپس،
اتمامحجتکردندوبهسببازبینبردناختالفنظرهایمیان
افرادیکدینبهزبانمحمد)ص(گفتند:»اختالفدرامتمن

رحمتاست.«
حقیقتاینکهاختالفنظروتفاوتدرادیانازمهمتریناسباب
جنبشفکریودوریازجموداستوازلوازمشکوفاییمواهب
ذاتیاست.لیکنانسان،متأسفانه،دینومذهبراوسیلهجدیدی
برایاختالفهایخویشقراردادهوآنراجلوهایقویازهویو
هوسوخودخواهیخویشکردهوبااینکارباعثبهوجودآمدن
فتنههاومشکالتوبحرانهاییبیشترازقبلشدهاست.انسانبا
همهاینهاوپسازاینکهازاینبارسنگینخستهشدودرآتشی
کهبهدستخویشروشنکردهبود،گداختهشد،دینرامسئول

اینمشکالتتشخیصداد.
ازهمینرو،بهدینپشتوازآنغفلتکردونقشاساسیدین
راکنارگذاشتودینرافقطآیینوشعائردانست.اینانساندر
برابرمشکالتخوددرماند،دربرابراینفاصلهساختگیجداکننده
اجزایخانوادهبشریودربرابردرگیریهاوجنگونگرانیقرار
گرفت.انساندربرابرهمهاینهابهفکررهاییوخالصبود.روزها
وسالهامیگذردوانساندرتالشاستکهراهیبرایاستقرارو
آرامشورفاهبیابد.اوواردتجربههایمختلفیمیشود.اینویژگی
َوالَبحِربِما وشناسهانسانامروزیاست:»َظَهَرالَفســادَفِیالَبِرّ
کَسَبتاَیدِیالّناِسلِیذیَقُهمبَعَضالَّذیَعِملُوالََعلَُّهمیرِجعُوَن.«
اینمصیبتهاونگرانیهاچیزیجزنتیجهاعمالانسانودوری
ویازحقیقتشنیست.اینمشکالتانسانراوادارمیکندتا

بهسویپروردگارشبازگردد.

آزاد ی و اختالف عقید ه از منظر امام موسی صد ر

فقد ان صد اقت و عقب ماند گی
چکیدهایازیادداشتدکترشریفلکزایی

دربابعللضعفدرجوامعاسالمی
ازمنظرامامموسیصدر

آنچه د ر اد امه از نظر می گذرد  بخش مهمی از یاد د اشت 
د کتر شریف لک زایی، د انشــیار گروه فلسفه سیاسی 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی پیرامون بررسی علل 
ضعف و عقب ماند گی تمد ن و جامعه اســالمی از منظر 

امام موسی صد ر است.

چراییافولتمدناسالمیازجملهپرسشهایبسیارمهمی
اســتکههموارهطرحشدهاســت.بهویژهاینکهمتفکران
مسلمانبرایپیریزیتمدننویناسالمیدرصددبودندبا
جستوجودربارهعللوعواملافولتمدناسالمی،بهتجدید
تمدناسالمیبپردازند.امامموسیصدردرمیانمتفکران
مســلمانمعاصرازکسانیاســتکهدراینزمینهبهتامل
پرداختهوبرایپرســشازعقبماندگی،پاسخهاییمطرح

میکند.اینفرازوفرودهادالیلیدارد.
امامموسیصدر-بهعنوانمتفکریکهدغدغهتمدنیداردو
درتالشبرایاحیاوبازسازیتمدناسالمیاست-بهصورت
مستقیموغیرمستقیمدراینزمینهاظهارنظرکردهاست.
بهویژهاینکه4گفتارمبســوطدربارهعلــلعقبماندگی
مســلمانانوچگونگیغلبهبرآندرجمــعجوانانلبنانی
ایرادکردهوبهتفصیلبهپرسشهایآنانپاسخدادهاست.
درواقعایشانباطرحاینبحث،اینمفروضراپذیرفتهاست
کهجوامعاســالمیواجدتمدنپیشرفتهایبودهاندامااین
تمدنبهدالیلیدچارضعفشدهوهماکنوندروضعضعف
وعقبماندگیبهســرمیبرندوازکاروانپیشرفتعلمیو

مادیعقبماندهاند.
دربررسیاینمسئله،شایدبتوانبهطورکلیاز۲عاملدرونی
وبیرونینامبردامابهنظرمیرسدصدر،عمدهنقشودالیل
رابهعواملدرونیدرتغییروتبدیلجامعهاسالمیوانحراف
جامعهاســالمیارجاعمیدهدوبرایننظراستکههرگاه
جامعهاسالمیبروزوظهوریابد،میتوانامیدواربودتمدن
اسالمیمجددااحیاشود.تحولدرونیافرادوتحققجامعه
اسالمی،شــرطاحیاوتحققتمدناسالمیاست.ازاینرو
عناصردرونیمتنوعیشاملسیاسیواجتماعیواخالقیو
اقتصادیدراینزمینهدخیلبودهاستکهبایدموردبازنگری
قرارگیرد.درادامــهبهاختصارتنهابهیکــیازدالیلبروز
عقبماندگیوضعفتمدنیجوامعاسالمی،یعنی»فقدان

صداقت«اشارهمیشود.
درنگاهصدر،فقدانصداقــتوانفکاکمیاننظروعملدر
جوامعاســالمییکیازدالیلعقبماندگیاست.درواقع
ازمنظرویجامعهاســالمیازصدقوعدهوصدقعملبه
گفتارتهیشدهاست.اینموضوعنکتهمهمیاستکهباعث
پیدایشاثراتمخربیدرجامعهمیشودوهمبستگیجامعه
راازدرونمضمحلمیسازد.ازاینروهنگامیکهصداقتدر
گفتاروصداقتدراعمالوعملبهوعدهوجودنداشتهباشد،
جامعهبهسمتفروپاشــیوضعفوعقبماندگیحرکت
میکند.درواقععملنکردنبهوعدههاوشعارهاوگفتارها
باعثازهمفروپاشیهمبســتگیجامعهمیشود.بهتعبیر
صدر،مسلمانانبا»صدق«و»اخالص«عملمیکردنداما

ایندواصلرارهاکردند.
ازســوییمرادویازصدقنیزصرفاصدقدرکالمنیست
بلکهایشان»صدقدروعدهوصدقدربیانوصدقدرکار«
)گامبهگامباامام:مجموعهگفتارهاومصاحبههاومقاالت
سیدموســیصدر،ج۲،ص448(راهممرادمیکند.صدر
تالشکردهاینمسئلهراواکاویکندوبرایننظراستکه
مشکلامروزمسلمانانایناستکهسخندرستواستوار
نمیگویند،درحالیکه»سخندرست«جامعهرابهسمت
»عملدرست«هدایتمیکندوبهعملدرستمیرساند.
طبیعتاوقتیدرســخنصدقنباشــد،درعملنیزصدقی
مشاهدهنمیشودوجامعهازهمفرومیپاشد.صدرتصریح
میکند:»صدقدرمرحلهعملوصدقدرمرحلهســخن،

منبعهمهخیراتاست.«)همان،ص44۹(
بهنظرمیرسدصدردراینجابهنکتهبســیارمهمیتأکید
میکند؛زیراازمنظروی»صداقــت«منبعهمهخیراتو
فضایلاستکهواجدجنبهعمومیواجتماعیاست.طبیعی
استوقتیصداقتازجامعهایرختبنددبهمعنایآناست
که»منبعهمهخیرات«همآسیبدیدهاستکهدرنتیجه
آن،جامعهازخیراتعمومیمحروممیشــود.اینمسئله
قبلازآنکهیکمســئلهمادیواقتصادیباشدیکمسئله
اخالقیوفرهنگیاست.اگردرجامعهایقرارباشدصداقت
واجدارزشومعیارتعاملودادوستدباشد،چنینجامعهای
بهمنبعیازخیراتتبدیلمیشودکهمیتواندمشکالتریز
ودرشتخودراحلوفصلکند.درواقع،حضورصداقتدر
جامعهبهمعنایفقدانکذبدرآنجامعهاســت.بنابراین

رفتارهایاجتماعینیزاخالقیترخواهدبود.
اینمسئلهازســویدیگرنشانمیدهداســاسروابطو
تعامالتاجتماعیوحرکتبهسمتپیشرفتوتمدننوین
اسالمی،قبلازاینکهبررفتارهایمناسکیوفقهیاستوار
باشدبایدبررفتارهایانسانیواخالقیاستوارباشدکهازوجه
عمومیترینسبتبهفقهومناسکعبادیدینیبرخوردار
است.ازاینمنظر،مشکل»عقبماندگی«و»ضعفتمدنی
جوامعاســالمی«بیشازهرچیز،یکمشــکلاخالقیو
فرهنگیاست.ازنظرصدر،معیارهمگراییوابزارهمکاریو
گفتوگو،»کلمه«است؛زیرااینعاملباعثشدمسلمانان
عقببمانندوجامعهاسالمیراازدستبدهندوتمدنآنان
ازپیشرفتوتداومبازماند.بهتعبیرایشاندرفقدانصداقت،
بنایجامعهلرزانودروغینخواهدشــد.ازاینرو»صدق
درکالمازپایههایاصالحجامعهاست.«)همان،ص44۹(

اندیشه
نیکان


