
143
پائیز 1396

جدایی ناپذیر می شوند.
برای مصدق شرافتمندانه زیستن بر هر اصل دیگری در زندگی اولویت دارد. او نیز به مانند گاندی 
به قافله ای از سیاستمداران تعلق دارد که در حیطه ی سیاست بر مبنای معیارهای اخالقی و هنجارهای 
درونی شده رفتار می نمایند، سیاستمدارانی که اگر چه مداوماً مورد نقد عملگرایان قرار دارند، اما با فرارفتن از 
سطح عقل محاسبه گر، در حالی که کمترین توجه را به نتایج عمل مبذول می دارند، در همه حال برمبنای 
وظیفه و تکلیف عمل می کنند. او اشراف زاده ای بود که نادیده گرفتن هنجارهای اخالقی را دور از شأن 
خود می دانست. نسبتش با هنجارهای پذیرفته شده در زندگی سیاسیش رابطه ای خردورزانه بود، او آگاهانه 
از قواعدی پیروی می نمود که اگرچه از منابعی متمایزی بر جانش نشسته بودند، اما برای او دارای ارزشی 
وجودی بودند که هستی و تعاملش با محیط بیرون را برایش شکل می بخشیدند، هنجارهایی از عمق 
وجودش. او به لحاظ اخالقی می دانست وقتی در اداره ی سرنوشتش نقشی ندارد نمی تواند خود را آزاد 
بداند. این ندای درون وجدان بیدارش است که حاکمیت دیگری بر سرنوشت خویش را به عنوان امری 
غیراخالقی غیرقابل قبول می نماید، حاال خواه این حاکمیت دولت فخیمه ی انگلستان باشد و خواه حاکمیت 
دیکتاتوری وطنی که به نام ترقی و توسعه اراده اش را بر کشور تحمیل می کند . باورش به ضرورت 
وجود آزادی های سیاسی و اجتماعی در جامعه نشأت گرفته از همین باور اخالقی به حق حاکمیت انسان 
بر سرنوشت خویش می باشد. در همین راستا است که بر خالف اراده ی بسیاری از هم عصران خویش 
او با پایمردی پروژه ی آزادی از حاکمیت انگلیس در امور کشور و اصالحات سیاسی داخلی را توأمان 
پیش می برد. در این راه گاندی و مصدق هر دو در یک مسیر تاریخی قرار دارند، هر دو خود را ملتزم به 

پیروی از هنجارهای اخالقی ای می دانند که به شکل ندای وجدان از عمق وجودشان برمی خیزد. 
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حسن محّدثی گیلوایی

مقاومت در برابر ستم از طریق عدم خشونت

صلح و دین سبز

اشاره
تحّقق چهره های  مقام  در  و  جامعه  در  دین  است که  آن  بر  مقاله  این 
از  آن ها  مؤثرترین  و  ارزشمندترین  از  یکی  که  می گیرد  خود  به  مختلفی 
نطر نویسنده چهره ی سبز است که با صلح هماهنگی دارد. در میان معانی 
مختلفی که از صلح می شود در این مقاله نویسنده تکیه ی خود را بر صلح 
ایجابی، و به طور مشخص عدم خشونت قرار داده است. از این روست که 
صلح در این نگرش دینی به معنای فقدان تنش و تضاد یا اجتناب از آن 
نیست بلکه برعکس، زیستن در درون تنش ها و درگیری ها و مقاومت در 
برابر اَشکال سلطه و تبعیض اجتماعی از طریق مقاومت غیرخشونت آمیز، 
رهایی بخش، و اعتالبخش است. صلح محصول شکلی از اَشکال مقاومت 
در برابر اَشکال سلطه و ستم است که بر روش عدم خشونت و عدم استفاده از 
زور بنیاد نهاده می شود و از طریق خودسازی مداوم برای آگنده شدن از عشق 
و شفقت به هستی و تمامی مظاهر آن و از جمله شفقت به خلق حفاظت 
نقد دین قرار  برای  می گردد. در همین حال نویسنده دین سبز را مالکی 
داده است. نویسنده سه مظهر دین سبز در دنیای معاصر از سه سنت دینی 
متفاوت ـ هندوئیسم، مسیحیت و اسالم ـ برگزیده و معّرفی کرده است. او 
نشان داده است که هر یک از این شخصیت های برجسته و تأثیرگذار دینی 
چگونه جنبش هایی اجتماعی و سیاسی را رهبری کرده اند و چگونه اَشکالی از 
مقاومت غیرخشونت بار را در برابر ستم گری ها و سلطه طلبی ها و تبعیض های 
اعمال شده توسط قطب های قدرت در جامعه شان پی گرفته اند و از چه طریق 
جامعه شان کمک  مردم  اخالقی  و  معنوی  اجتماعی،  اعتالی  و  رهایی  به 

رسانده اند.
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مقّدمه
دین در طول تاریخ چهره های گوناگونی به  خود  گرفته است. دانش جامعه شناسی دین به ما می آموزد 
که دین در هر زمینه ی اجتماعی و در هر فرهنگی دچار تحّوالت خاصی می شود و به  صورت های مختلفی 
دگرگون می شود؛  ضمن این که خود نیز بر زمینه ی اجتماعی و فرهنگ جامعه تأثیر می نهد. دین در قالب افکار 
و اعمال و شیوه ی زند گی مردمانـ  یعنی در دین داری افراد جامعهـ  بروز و ظهور می یابد. آن چه در آموزه ها 
آمده  است )دین در کتاب( با آن چه در مقام تحّقق ظاهر می شود )دین در جامعه(، یکسان نیست. در تاریخ 
ادیان، بارها دیده شده  است که دین عامل جنگ و نزاع یا دست کم بهانه و پوششی برای آغاز جنگ و نزاع 
به منظور نیل به مقاصد غیردینی بوده است. با این حال، گرایش ها و قرائت هایی از دین در تاریخ برخی ادیان 
وجود داشته  است که با آن ها کوشیده اند از صلح به مثابه آرمانی واال پاس داری کنند. در این جا می کوشیم این 

گرایش دینی را در تاریخ دینی و اجتماعی معاصر مورد توجه قرار دهیم.

دین سبز به مثابه پدیده ای اجتماعی و تاریخی
وقتی که تاریخ ادیان را ورق می زنیم، با صفحاتی از عملکرد دینی مواجه می شویم که در آن ها نیرو و فکر 
دینی در جهت اعتالی زند گی انسانی و اجتماعی از طریقی صلح آمیز و بدون استفاده از خشونت عمل کرده 
است. در این لحظات نگرشی دینی حاکم بوده  است که تکثر و تفاوت را بین انسان ها از هر جهت به رسمّیت 
شناخته  است و به  سوی حذف هیچ گروهی جهت گیری نکرده است. به جای حذف مخالف و رقیب به  دنبال 
ارتقا و اعتالیش گام برداشته است. پیروزی نیروی خودی را به  معنای شکست دیگری تلّقی نکرده  است. 
دیگری را اهریمنی نمی سازد تا خودی را الوهی سازد و بالعکس. این نگرش و عملکرد دینی، امکانات بالقّوه  یا 
بالفعل انسانی را به  رسمیت می شناسد. دنیا و آخرت و ماده و معنا را به  یکسان مورد توّجه قرار می دهد و یکی 
را قربانی آن دیگری نمی سازد. به ترویج دین از طریق فتح سرزمین های دیگر اقدام نمی کند بلکه تنها به تبلیغ 
پیام بسنده می کند و در این تبلیغ نیز دیگران را عاری از هر نوع مزّیتی نمی بیند. از همه مهم تر، چنین نگرشی، 
خوِد دین را مستعد فساد و آفت می بیند و به انحطاط و سقوط و ابزاری شدن دین نیز توّجه دارد و هر چیزی 
را که در لوای دین عرضه می شود، مطلوب نمی پندارد. دین را برای انسان می خواهد و نه انسان را برای دین. 
لذا این نگرش و رویکرد دینی معطوف به نقد دین و دین داران است. در این گرایش دینی با تخریب هرگونه 
امکانات طبیعی، اجتماعی و فرهنگی مقابله می شود و این گونه جهت گیری ها را خنثی و محدود می سازد. چنین 
تفکری و گرایشی سرکوب استعدادهای انسانی را نفی می کند تا اَشکال ترس در جامعه و تعمیق آن در وجود 
آدمی پایه ریزی نگردد. بنیان این گرایش بر مطلوبیت، آزادی و عقالنیت است نه تلقین، تهدید، اجبار، ترس و 
جزم اندیشی. در این نگرش شادی و لذایذ طبیعی انسانی به مثابه اموری پست و حقیرانه، نفی و کنترل نمی شود 

بلکه این گونه امکانات انسانی جهتی اخالقی می یابد. 
وقتی مجموعه ی این ویژ گی ها در لحظه ای از لحظات گوناگون تاریخ یک دین ظاهر می شود، می توانیم 
از ظهور چهره ی خاّصی از دین سخن بگوییم که من آن را چهره ی سبز دین نام می نهم زیرا چنین نگرش 
و رویکردی از دین زند گی این جهانی و امکانات بالقّوه و بالفعل انسانی را به رسمّیت می شناسد و آن ها را اعتال 
می بخشد. چنین صفحاتی در تاریخ یک دین ممکن است اندک باشد اّما بسیار مهم و باارزش است و از هر 
جهت قابل اعتنا است. بحث از این چهره ی دین در مقابل کسانی که به نقد رادیکال دین می پردازند و آن  را 

از هر جهت در تاریخ بشر منفی تلّقی می کنند، پاسخی شایسته و معتبر است. 
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قاب 1:  منونه ای از گسرتش صلح آمیز اسالم در تاریخ

در تاریخ اسالم یکی از لحظاتی که چنین نگرش و گرایش دینی دست کم 
از جهاتی رخ می نماید، دوران گسترش اسالم در آسیای شرقی است:

»در اوایل قرن پانزدهم میالدی، یک مسلمان عرب بنام سید ابوبکر از سرزمین عربستان 
به بغداد رفت و از آنجا به شرق آمد و مدتی در ماالکا به سر برد. ابوبکر در ماالکا موفقیت بسیار 
کسب کرد و جزو فقهای طراز اول آن جا به شمار رفت. موفقیت وی سبب شد تا برای خدمت 
بیشتر در راه گسترش و اشاعه اسالم به سرزمین های دورتر برود و بدین گونه پس از گذشتن 
از بورنئو به مجمع الجزایر سولو رسید. ابوبکر در جزیره ی هولو رحل اقامت افکند و با دختر 
راجاباگیندا ازدواج کرد و به مقام قضاوت و امامت جامعه ای که راجاباگیندا به  وجود آورده بود 
رسید. به وی لقب معلم دادند چرا که به تعلیم و تربیت و ایجاد مدرسه همت گماشته بود. بعد 
از مرگ باگیندا مردم ابوبکر را به جانشینی برگزیدند. سیدابوبکر را نیز شریف الهاشم گفته اند و 
بعضی از شجره نامه ها وی را زین العابدین ذکر کرده اند، اما همگی در این عقیده هم رأی هستند 
که وی نخستین سلطان سولو بود. سران قبایل سولو به تبعیت از مراکز قدرتی چون سوماترا و 
دیگر مناطق مسلمان نشین، وی را خلیفه و سلطان خود نامیدند. در حقیقت سلطان شریف الهاشم، 
خلیفه ی منتخب مردم بود که به لحاظ فضل و بینش عمیق در اداره امور و فقه اسالمی انتخاب 
شده بود. از وی داستان های زیادی نقل می کنند که نشانه هوش سرشار و کرامت اوست. از جمله 
داستان زیر را ماحول نقل می کند که در مورد نحوه ی برخورد وی با قبیله ای کوه نشین است که 
تا آن زمان اسالم نیاورده بودند: کوه نشینان هنوز ایمان نیاورده بودند. مردم ساحل نشین به ابوبکر 
گفتند »اجازه بده با کوه نشینان بجنگیم و آن ها را به اسالم درآوریم«. ابوبکر اجازه نداد در عوض 
دستور داد که »برنج بکوبید و شیرینی بپزید و لباس بدوزید«. آن گاه ساحل نشینان به کوهستان 
رفتند و به محلی به نام »پاهایان« وارد شدند. ابوبکر برای رئیس کوه نشینان پیام فرستاد که 
مردی عرب هستم که می توانم بنویسم و بخوانم. رئیس کوه نشینان توموآی نام داشت گفت که 
نمی خواهد او را ببیند چرا که نمی خواهد رسوم آباء و اجدادی خود را دگرگون کند. چون ابوبکر 
این را بشنید گفت تا خوراکی ها و لباس ها را میان خانه ها تقسیم کنند. کودکان شیرینی ها را 
خوردند، اما بزرگترها از بیم سمی بودن به سگ ها دادند. سگ ها نمردند و بچه ها به طرف ابوبکر 
باز آمدند و ابوبکر با آن ها مهربانی کرد. محیط دوستانه شد. آن شب رئیس کوه نشینان خوابی 
خوش دید که در خانه ای بزرگ با تزئینات باشکوه است. ابوبکر خواب را تعبیر نمود که خانه 
بزرگ ]،[ دین جدید و تزئینات آن پاداش های آن است. بزودی خبر پخش شد و مردم بعد از 

مدتی ایمان آوردند.«  )توکلی، 1362: 46-47(
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صلح به رغم تضاد
در دین سبز، صلح فقط یک آرمان نیست بلکه پایه  و اساس روابط انسانی است. صلح در این نگرش 
دینی به معنای فقدان تنش و تضاد نیست. اغلب چنین تصّور می رود که صلح یعنی عدم تنش و تضاد در روابط 
انسانی و اجتماعی. پنداری صلح وقتی تحّقق می یابد که تضاد و درگیری موجود نباشد اّما دین سبز، نگرش 
کاماًل متفاوتی به صلح دارد. دین سبز از صلح به رغم تضاد، سخن می گوید. این نگرش دینی می پذیرد که 
زند گی اجتماعی بدون تضاد ممکن نیست لذا این نگرش دینی نه تنها مردم را به پرهیز از تضاد و درگیری 
دعوت نمی کند بلکه گاه مشّوق ایجاد تضاد و درگیری است زیرا بر آن است که تا زمانی که تبعیض و ستم و 
نابرابری هست، تضاد و درگیری اجتناب ناپذیر است. به عالوه، تضاد می تواند اعتالبخش و رشددهنده باشد. 
آشتی در هر شرایطی مطلوب نیست. تسلیم به وضع ستم گرانه و بیگانه کننده، همکاری با ستمگران و همکاری 
با نیروهای شر است لذا ورود به درون تضاد و کشمکش برای انساِن دین دار امری اجتناب ناپذیر است. این 
نگرش دینی، بین تضاد و درگیری از یک سو و خشونت از سوی دیگر تمایز قایل می شود و به جای خشونت، 
مقاومت را می نشاند: مقاومت در برابر ستمگران و سلطه  گران؛  مقاومتی که به استعال و ارتقای انسانِی دو سوی 

درگیری و نیز استعال و ارتقای کلیت های فراگیرتر اجتماعی بیانجامد. 

سه  چهره ی برجسته ی دین سبز در قرن بیستم 
آرمان اعتالی انسان از رهگذر صلح، عدم خشونت ، پذیرش تکّثر و تفاوت و پذیرش امکانات بالفعل و 
بالقّوه ی انسانی و اجتماعی در لحظات خاصی از تاریخ ادیان، برجسته شده و جزو آرمان های مهم دین داران 
درآمده است. بررسی تاریخ ادیان و یافتن چهره هایی که در ذیل این گرایش دینی می گنجند، در مجال این 
بحث نیست. با این حال، در قرن بیستم می توان دست کم از سه چهره ی دینی بزرگ نام برد که در زمان 
حیات خود بسیار تأثیر گذار بوده اند و راه نوینی به بشریت نشان داده اند: سه چهره از سه دین؛ هندوئیسم، 

مسیحیت و اسالم. 

1( مهاتما گاندی
گاندی رهبری روحانی نبود اما یک هندوئیست کاماًل معتقد و وفادار بود که نه تنها از دین خود الهام 
می گرفت بلکه می کوشید با مردم به زبان دینی سخن بگوید و پیوند افکار خود با میراث دینی اش را آشکارا 
نشان دهد. گاندی از مهم ترین شخصیت هایی است که براساس اندیشه ای دینی نهضت عدم خشونت را در 
برابر استعمار انگلستان به پیروزی رسانده و بدل به الگوی جنبش های عدم خشونت در دوره ی معاصر شده 
است. "فکر گاندی دارای دو طبقه است: یکی زیربنای مذهبی که بسیار قابل توجه است  و دیگر تحرک 
اجتماعی است که گاندی روی آن زیربنا، با تطابق با امکانات فعلی و با تمنیات، کشور می سازد. مذهبی بودن 
او ذاتی و جبلی است و سیاستمدار بودنش بر حسب ضرورت"  )روالن، 2536: 38(. گاندی به عنوان مؤمن 
به هندوئیسم، همواره آماده بود که از شریعت غیرانسانی عدول کند. او همواره نگاه انتقادی خود را به دین 
حفظ کرد: "گاندی با ایمانی راسخ به مذهب ملت خود یعنی به هندوئیسم معتقد است، لیکن نه مانند مالئی 
که پابند متون باشد و نه مانند خرمقدسی که چون و چرا نپذیرد و هر سنتی را کورکورانه قبول کند. مذهب 
او دو ناظر دارد، یکی وجدانش و دیگری عقلش"  )همان: 39(. گاندی خود درباره ی نگاه انسانی اش به دین 
می گوید: "من از مذهب بت نمی سازم و هیچ عمل بدی را که در لوای نام مقدس او انجام بگیرد نمی بخشم 
... هیچ اشتیاقی ندارم که کسی را به دین خود بیاورم مگر آن که بتوانم از عقلش مدد بگیرم. من حتی حاضرم 
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کهنسال ترین خدایان »شاسترا« را چنان چه نتوانند عقل مرا مجاب کنند نفی کنم" )گاندی به نقل از روالن، 
2536: 39(. گاندی همچنین معتقد به کثرت گرایی دینی است: "من معتقد نیستم که جنبۀ الوهیت تنها از آن 
کتب آسمانی ودا است. من ایمان دارم که تورات و انجیل و قرآن و زند و اوستا نیز مانند »ودا«ها از جانب 
خدا نازل شده اند" )همان: 40(. او همچنین به نقادی دین خود می پردازد )همان(. گاندی تأکید کرده است 
که فکر عدم خشونت و مقاومت منفی را از متونی دینی و شخصیتی دینی ـ معنوی أخذ کرده  است: "من 
قبال کتاب بهاگوادجیتا را می شناختم و آنرا می ستودم لیکن کتاب وصایای جدید بود که مرا به ارزش مقاومت 
منفی آگاه ساخت. من وقتی آن کتاب را می خواندم از شادی لبریز بودم. البته کتاب )بهاگوادجیتا( این احساس 
را در من قوت بخشید و کتاب تولستوی بنام: قلمرو خدا در وجود تست شکل ثابت و پابرجائی به آن داد." 

)همان: 42-43( 
اندیشه های راهنمای نهضتی که او در هند رهبری کرده است، پیوند عمیقی با تفکر دینی وی داشته است: 
"من بخود اجازه داده ام که قانون کهن فداکردن خویش یعنی قانون رنج را بملت هند عرضه کنم. ریشیان که 
قانون عدم زور را در حین تحمل شدیدترین زورها کشف کردند بسیار از نیوتون نابغه تر و از ولینگتون جنگجوتر 
بودند؛ چه، ایشان بیهوده بودن سالحهائی را که می شناختند ثابت نموده اند. مذهب عدم زور تنها برای قدیسین 
نیست بلکه برای مردم عادی نیز هست." )همان: 59( گاندی حرکت سیاسی اش را با یک اقدام دینی عمومی 
آغاز کرد: "به منظور آفتابی  کردن جنبش مذهبی ملتی که به خاطر نعمتهای جاودانی یعنی عدالت و آزادی 
حاضر به فداکاری است مهاتما شروع نهضت را بدین گونه ترتیب داد که روز ششم آوریل 1919 را در سراسر 
هندوستان روز دعا و روزه و »هرتل« تعیین کرد. این نخستین اقدام او بود." )همان: 63-62( بعدها نیز ادامه ی 
اعتصابات )هرتل( و دیگر اقدامات سیاسی با انجام اعمال دینی نظیر "روزه و نماز" همراه بوده  است. )همان: 
71( گاندی مدام از اندیشه های دینی الهام گرفته و تکیه ی بر اندیشه ی دینی را بارها ابراز کرده است: "این 
کدام جمع اضدادی است که مسیح و بودا به آن جامه ی عمل پوشاندند؟ جمع درشتی و نرمی. بودا جنگ را 
به میان اردوی دشمن کشانید و یک راهبه ی بی شرم را واداشت که در برابرش بزانو بیفتد. مسیح سوداگران 
را از معبد بیرون راند و ریاکاران و فریسیین )زاهدنمایان یهود( را تازیانه زد. این خود شدیدترین صورت اقدام 
مستقیم است. در عین حال در پس اقدامات ایشان نرمی بی حد و انتهائی وجود دارد." )همان: 78( رومن 
روالن بر این نکته تأکید دارد که حرکت گاندی تا چه اندازه مدیون میراث دینی هند بوده است و تا چه میزان 
بدان تکیه داشته است: "اصل آهیمسا )عدم زور( وی از دو هزارسال پیش در قلوب مردم هند نقش شده بود. 
مهاویرا و بودا و آئین ویشنو از آن اصل پیکری برای میلیونها جان هندی ساخته بودند و گاندی فقط خون 

قهرمانی خود را در آن پیکر ریخت." )همان: 167( 
بر مبنای اندیشه ی دینی ای که انسان در آن محوری است، دیگری حتی اگر در قالب دشمن ظاهر 
شود، می بایست ارتقا و اعتال یابد. در نزد گاندی وطن پرستی مغایرتی با اعتالی بشریت ندارد: "در من 
مفهوم وطن پرستی با فکر بشریت مخلوط می شود. من وطن پرستم برای آنکه انسان و انسان دوست هستم. 
من انحصارطلب نیستم. من برای خاطر خدمت به هند به انگلستان یا به آلمان بدی نمی کنم. امپریالیسم در 
نقشه ی زندگی من محلی ندارد. یک فرد وطن پرست هر قدر انسان دوستیش ضعیف تر باشد وطن پرستیش 
کمتر است." )گاندی به نقل از روالن، 1345:105(. گاندی بر مقاومتی بدون کینه و نفرت و مبارزه ای بدون زور 
و خشونت تأکید می کند و بارها فرامین پیشین خود را نقض می کند تا ملّتش را از دمیدن در شعله ی فروزان 
خشم و نفرت نسبت به انگلیسی ها بازدارد و هر بار از این طریق به خطا و گناه خویش اعتراف می کند و هر بار 
تذّکری اخالقی به ملّت می دهد و در این مسیر از نقد ملّت هند ابایی ندارد. او صراحتاً می گوید که "ملتم گاهی 
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دیوانه می شود." )همان: 155(. با روزه های طوالنی 
و عبادت مستمر می کوشد هم زمان خود و ملّت اش 
را در حین حرکت اجتماعی و سیاسی تعالی بخشد. 
گاندی می گوید که "اگر احساس کند که در مبارزه ی 
او کینه و نفرتی متوجه انگلیسیان است کناره خواهد 
گرفت«. باید کسانی را که با ایشان مبارزه می شود 
دوست  داشت و فقط از بی عدالتی های ایشان متنفر 
بود. »باید ضمن دوست داشتن شیطان از شیطنت 
نفرت داشت." )همان: 131( پس صلح از طریق 
محافظت  خویشتن  رنج  تجربه ی  و  خودسازی 
خواهد شد و این صلحی در درون مبارزه و تضاد 
است. پس هر بار که خشم و نفرت هندیان فوران 
متوّقف  را  مدنی  نافرمانی  گاندی حرکت  می کند 
می سازد و به روزه و نماز پناه می برد و راه "تطهیر" 
ضمن  می کوشد  و  می گیرد  پیش  در  را  خویش 
خودسازی، مردم خویش را از نفرت و میل به انتقام 
تطهیر کند و به آنان یادآوری  کند که هنوز نیازمند 
خودسازی و کسب رشد الزم برای حرکت نافرمانی 
مدنی و عدم خشونت اند. بدون این، صلح از دست 
خواهد رفت: "اگر ما نخواهیم که زور از عدم زور 
نتیجه شود باید بشتاب براه خود بازگردیم و محیطی 
آرام بوجود آوریم و تا وقتی خاطر جمع نشده ایم که 
برغم هرچه پیش بیاید صلح و آرامش حفظ خواهد 
شد بفکر شروع »نافرمانی دستجمعی« نیفتیم. بگذار 
حریف ما را به بزدلی متهم کند! دیگران درباره ی ما 
ببدی قضاوت کنند. به که ما بخدا خیانت ورزیم." 

)همان: 145( 
گاندی نیز با مشکل  تضادها و درگیری های 
دینی ـ به ویژه بین پیروان هندوئیسم و اسالم ـ 
مواجه بود لذا "نبرد خود را برای وحدت هند و اتحاد 
احزاب و طبقات" دنبال کرد.  نژادها و  مذاهب و 
مسلمانان  و  هندوها  اتحاد  مسأله ی  )همان: 94( 
گاندی  بود.  محوری  مسأله ای  همیشه  او  برای 
نگران بود که پتانسیل تفرقه ی دینی به نهضت 
رهایی بخش مردم هند لطمه زند: "اتحاد هندوان و 
مسلمانان الینقطع در معرض تهدید تعصبات کهن 

  می توانیم از ظهور چهره ی خاّصی از 
دین سخن بگوییم که من آن را چهره ی سبز 
دین نام می نهم زیرا چنین چهره ای از دین، 
زند گی این جهانی و امکانات بالقّوه و بالفعل 

انسانی را به رسمّیت می شناسد و آن ها را اعتال 
می بخشد. چنین صفحاتی در تاریخ یک دین 

ممکن است اندک باشد اّما بسیار مهم و باارزش 
است و از هر جهت قابل اعتنا است.

  دین سبز، بین تضاد و درگیری از یک سو 
و خشونت از سوی دیگر تمایز قایل می شود و 

به جای خشونت، مقاومت را می نشاند: مقاومت 
در برابر ستم گران و سلطه  گران؛  مقاومتی که به 

استعال و ارتقای انسانِی دو سوی درگیری و نیز 
استعال و ارتقای کلیت های فراگیرتر اجتماعی 

بیانجامد.

 در قرن بیستم می توان دست کم از سه 
چهره ی دینی بزرگ، گاندی، لوترکینگ و 

موسی صدر را نام برد که در زمان حیات خود 
بسیار تأثیر گذار بوده اند و راه نوینی به بشریت 

نشان داده اند. 
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و ترس ها و بدگمانی های طرفین بود. وی روحاً و جسماً خویشتن را وقف این هدف کرد و البته نظر او به 
ترکیب کامل این دو فرقه نبود؛ زیرا در حال حاضر نه ممکن بود و نه خود او چنین چیزی می خواست، بلکه 

اتحاد محکم و استوار بر مبنای دوستی بود." )همان: 95( 
اما مستضعفان و محرومان بیش از هر گروه دیگری مورد توّجه گاندی بودند و مهم ترین نقد گاندی به 
دین خویش ـ هندوئیسم ـ مرتبط با وضعیت این دسته از مردم هند بود. گاندی به درستی بزرگ ترین ننگ 
دین را تشخیص داد؛ ننگ ناپاک سازی دینی آدمیان. نجس سازی آدمی در هندوئیسم از نمونه ی مشابه آن در 
اسالم خطرناک تر و بنیادی تر بود. در بحث از موسی صدر توضیح خواهم داد که او چگونه با فکر ناپاک بود گی 
غیرمسلمانان مبارزه کرد. گاندی در اصالح و نقد هندوئیسم کار دشوارتری داشت: "عالی ترین تالش او این 
شد که طبقات مطرود )نجس ها( را بمیان جامعه ی هندو بازگرداند. پافشاری مجدانه ی او در اعاده ی حقوق 
مطرودین و فریادهای نفرت و درد او علیه این ظلم فاحش اجتماعی برای جاودان ساختن نام وی کافی 
است. رنجی که او از این تبعیض اجتماعی و یا به قول خود »ننگین ترین لکه ی هندوئیسم« احساس می کرد 
از ناراحتی های دوران کودکیش سرچشمه می گرفت. او حکایت می کند که وقتی بچه بود یکی از همین 
»نجس ها« برای انجام دادن کارهای سخت و کثیف به خانه ی ایشان می آمد. پدر و مادر گاندی به او تأکید 
کرده بودند که به هیچ وجه نباید دست به این مرد بزند مگر آن که بعداً تطهیر کند. او این حرف را قبول نداشت 
و با پدر و مادرش به مباحثه می پرداخت. در مدرسه نیز اغلب به »نجس ها« دست می زد. مادرش به او توصیه 
کرده  بود که برای پاک  شدن از این آلودگی بالفاصله به یک مسلمان دست بزند؛ لیکن گاندی در دوازده 
سالگی تصمیم خود را گرفته  بود. با خود عهد می کرد که این گناه را از دامن وجدان هند بزداید. در نظر داشت 
که به کمک برادران »مطرود« خود بشتابد. هرگز فکر و روح او به قدر آن موقعی که در خدمت مطرودین 
گام برمی دارد احساس آزادی نمی کند. تنها با همین یک واقعیت می توان دراین باره قضاوت کرد که اگر به 
گاندی ثابت شده بود اعتقاد به »نجسی« یکی از اصول دین هندو است او حاضر بود حتی مذهبش را فدا 
کند؛ و در نظر او تنها همین یک ظلم تمام مظالمی را که هندیان از آن رنج می برند توجیه می کند." )همان: 
96-95( گاندی با توجه به پدیده ی ناپاک سازی بخشی از مردم هند، به درستی می گفت که "هند مقصر است 
و کاری سیاه تر از کار او از انگلستان سر نزده است. اولین تکلیف آدمی حمایت از ضعفا و جریحه دار نکردن 
یک وجدان بشری است. مادام که خویشتن را از این گناهان پاک نکرده ایم ارزشی بیش از وحشیان نداریم. 
سواراج ]استقالل داخلی[ باید سلطنت عدل و انصاف بر سراسر زمین باشد." )همان: 97-96( گاندی به جای 
ترک هندوئیسم در جهت اصالح آن گام برداشت تا این لّکه ی ننگ را از دامن دین بزداید. "بی صبری او که به 
وی اجازه نمی دهد دست روی دست بگذارد و به انتظار بنشیند تا طبقات ممتاز، خود در مقام جبران بی عدالتی 
خویش برآیند، او را به اردوگاه مطرودین سوق می دهد، ناچار در رأس ایشان قرار می گیرد و می کوشد تا آنان را 
متشکل سازد. همراه ایشان به بررسی طرق عمل می پردازد. چه می توانند کرد؟ آیا از دولت هند استمداد 
کند؟ چنین کاری فقط تغییر شکل بردگی خواهد بود. مذهب هندوئیسم را به دور اندازد؟ ـ )چنین جرأتی 
از یک هندوی مؤمن جای تأمل است!( ـ مسیحی و یا مسلمان شود؟ واقعاً اگر مسئله ی نجسی از مذهب 
هندوئیسم غیرقابل تفکیک می بود امکان داشت که گاندی دراین باره بیندیشد. لیکن او مطمئن است که این 
مسئله جز یک زائده ی ناسالم چیزی نیست، و باید آنرا بیرون آورد."  )همان: 97( او راه را در مشارکت سیاسی 
متحّول کننده پیدا می کند: از »نجس ها« می خواهد که در نهضت عدم خشونت  شرکت کنند و از این طریق 
با مشارکت در کنشی سیاسی، تطهیر شوند و به جزء جدایی ناپذیر جامعه ی هند بدل گردند. "بهتر آن که )تنها 
راهی که در پیش پای ایشان باز است( به نهضت عدم همکاری هندیـ  که نخستین شرط آن، اتحاد طبقات 
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است- بپیوندند. عدم همکاری واقعی یک عمل مذهبی تطهیر است و هیچ کس در صورت طرد طبقه ی 
»نجس ها« نمی تواند در آن شرکت جوید، و اال مرتکب گناهی بزرگ شده  است. بدین طریق گاندی موفق 
می شود که مذهب و میهن و بشریت را با هم موافق سازد." )همان: 98( نهضت تطهیر »نجس ها« به جریانی 
اجتماعی در هند بدل شد و وجدان ها را بیدار کرد. رویدادهایی شگفت انگیز رخ داد: یک ملّت از یک گناه بزرگ 
توبه کرد و پشیمانی ای عمومی به جریان افتاد. )همان: 99( گاندی توجه مشابهی به وضع زنان در هند نشان 
داد و کوشید وضعیت اجتماعی زنان را ارتقا دهد و در برابر ستمی که به زنان می شود ایستاد گی نماید. گاندی 
می گوید: "این نیز یکی از زخمهای ملت هند است که از جراحت »نجس بازی« دردناک تر است،  لیکن بگفته 
می افزاید که تمام دنیا از این زخم رنج می برند، و این درد جنبه ی عمومی دارد." )همان: 100-99( گاندی 
همچون مورد »نجس ها« از زنان می خواهد که خود برای تحول وضعیت شان پیش قدم شوند:  "اول خطاب به 
زنان، به ایشان توصیه می کند که دیگر خود را به نظر شیء شهوت آوری برای مردان ننگرند تا احترام خود را به 
آنان تحمیل کنند. با عزم و اراده در زندگی اجتماعی شرکت جویند، و زیانها و مخاطرات آنرا بجان بخرند. زنان 
باید نه تنها با دورانداختن و سوزاندن منسوجات خارجی از تجمل چشم بپوشند بلکه باید در همه ی رنجها و 
زخمهای مردان سهیم گردند." )همان: 100( گاندی می کوشد کرامت انسانی را به ضعیف ترین زنانـ  همان ها 

که او آن ها را "خواهران سقوط کرده ی ما" می خواندـ  بازگرداند. )همان: 100 و 101( 
"کنگره ملی سرتاسر  را فراموش نمی کند و وقتی که  گاندی در اوج حرکت سیاسی اش، خودسازی 
هندوستان اختیار مطلق به او می دهد" خطر غرور را حس می کند. روالن می گوید که گاندی این خطر را 
حس می کند و به مهار آن می پردازد؛ چیزی که در رفتار و عملکرد بسیاری از رهبران سیاسی پیروز کم تر دیده 
می شود. "هرگز بر جبین او نشانی از غرور دیده نمی شود و در قلب او اثری از تفرعن نیست." )همان: 104( در 
نتیجه، "او هیچ نوع زورگوئی و استبداد را ولو برای یک منظور موجه اجازه نمی دهد." )همان: 105( گاندی هر 
بار آماده است به زندان بیفتد اما باز هم "صلح، عدم زور و تحمل رنج تنها رسالتی است که از زندان می آید. 
مردم این رسالت را پذیرفته اند. این شعار از یکسر کشور به سر دیگر منتقل شده است." )همان: 160( گاندی 
این بار به شش سال زندان محکوم می شود اما "حکم صادره در احمدآباد از طرف ملت هند با سکوتی مذهبی 
شنیده شد. هزاران هندی با شعف و نشاطی آرام خویشتن را داوطلبانه بزندان انداختند." )همان: 160( به قول 
روالن "اصل »عدم زور« ما سخت ترین مبارزه ها است. راه صلح از راه ضعف جدا است ]...[ صلح طلبی با عجز 
و ناله برای صلح مهلک است: در واقع بزدلی و بی ایمانی است. آنها که ایمان ندارند و یا می ترسند کنار بروند! 

راه صلح راه خود را فدا کردن است! این درس گاندی است." )همان: 173( 
خواست رهایی انسان ها در نظر گاندی الزمه ی حضور و فعالیت سیاسی است. پس در برابر مخالفت ها 
و نقدهای رابیند رانات تاگور شاعر و فرزانه ی هندی می گوید:  "اگر بنظر می رسد که من در سیاست شرکت 
جسته ام فقط برای اینست که امروز،  سیاست ما را، همچون ماری در حلقه های چنبر خود می فشارد و به هیچ 
تدبیری نمی توان از بند آن نجات یافت. بنابراین من می خواهم بوسیله ی مار نبرد کنم ... من سعی می کنم 
مذهب را با سیاست بیامیزم." )همان: 108( گاندی با مثبت اندیشی همه جانبه ی تاگور نیز به مخالفت می پردازد 
و در مقابل انتقادات تاگور صراحتاً مبنایی دینی برای اصل عدم همکاری خود ارائه می کند: "لزوم طرد و نفی کم 
از لزوم قبول نیست؛ چه، کوشش و تالش آدمی از این دو عامل ترکیب یافته است. حرف نهائی »اوپانیشادها« 
یک کلمه ی منفی است و تعریف »برهمن« از زبان مؤلفان »اوپانیشادها« کلمه ی نتی )Neti( است )یعنی 
این نه!(" )همان: 110(. گاندی "توسل به زور را محکوم می کرد لیکن اصل »عدم زور« او از تمام زورها 
انقالبی تر بود" )همان: 152( لذا از نظر گاندی آشتی و صلح کل، همکاری با شر است. گاندی خواهان جدایی 
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بشریت نیست اما به پذیرش سلطه نه می گوید و مشخصاً در برابر سلطه  گری غربیان و تمدن غربی می ایستد: 
"من خواستار این نیستم که خانه ام از هر طرف بسته شود و پنجره های آنرا کور کنند. من می خواهم که نسیم 
فرهنگ و تمدن کلیه ی کشورها آزادانه از میان خانه ی من جریان داشته باشد لیکن هرگز نمی گذارم که این 
باد مرا با خود ببرد. مذهب من مذهب حبس و زندان نیست. در مذهب من برای ناچیزترین مخلوقات خدا 
نیز جائی پیدا می شود. اما مذهب من بروی تفرعن بیشرمانه ی نژاد و دین و رنگ بسته است." )همان: 115( 
میراث دینی و معنوی هند در گاندی احیا می گردد و یک حرکت اجتماعی رهایی بخش را به پیروزی 
می رساند و پیام انسانی و معنوی اش مرزهای هند را در می نوردد و جهانیان را تحت تأثیر قرار می دهد. گاندی 
متفکری دینی و رهبری معنوی است که یکی از بزرگ ترین جنبش های انقالبی قرن بیستم را از طریقی 
صلح آمیز به پیروزی می رساند. در عصر خویش "او پیشوای مذهبی و برترین مقام معنوی هند است." )همان: 
190( گاندی در حالی که هستی و زند گی اش را برای حفاظت و تحّقق صلح و رهایی ملّت هند سپری می کند، 

با سالح نفرت و خشونت ، بار هستی را بر زمین می گذارد.

 2( مارتین لوتر کینگ
رهبر دینی بزرگ دیگری که در جهان معاصر یک جنبش اجتماعی سیاسی رهایی بخش را از مجرای 
مطالبه ی پیگیر صلح و عدم خشونت دنبال کرده است، یک سیاه پوست امریکایی مارتین لوتر کینگ )کوچک( 
 King,( .است. کینگ پسر متولد 15 ژانویه ی 1929، "عماًل در کلیسای اِبنزر در آتالنتای ایالت جورجیا" بالید
7 :1999( او پسر یک کشیش بود و دائماً با کلیسا سروکار داشت و آموزه های مسیحی را می شنید و در جهانی 

مسیحی رشد کرد. )Ibid.: 88( خانواده اش در محله ی سیاهان می زیستند؛ در عصری که تبعیض نژادی در 
امریکا به نحو بسیار نیرومند و ساختاری اعمال می شد. پدر تأثیری اساسی بر فرزند داشت، به طوری که گفته 
می شود "در جهان مارتین پدر پادشاه بود" )Ibid.: 90( و پدر می خواست که مارتین همچون او کشیش شود 
و این خواست "به ندرت از ذهن" مارتین دور می شد.  ).Ibid(مارتین بعدها به کالج رفت و در آن تحت تأثیر 
دکتر بنجامین ای. میز  قرار گرفت. سخنان میز در جان او می نشست: "او اغلب درباره ی قدرت رهایی بخش 
عشق وعظ می کرد." )Ibid.: 92( کینگ به واسطه ی میز با افکار و جنبش گاندی آشنا شد و کتاب نافرمانی 
مدنی هنری دیوید تورئو  را خواند. "کینگ بعدها به یاد آورد که »فکر ردکردن همکاری با یک نظام شر او را 
مسحور کرده بود«." )Ibid.: 93( کینگ لیسانس جامعه شناسی گرفت و رسماً عهد جدید، عهد عتیق، اخالق، 
فلسفه ی اجتماعی،  فلسفه ی دین، و نقد عهدین را مطالعه کرد و از یک متألّه مسیحی به نام والتر راشنباخ 
به شّدت متأثّر شد. )Ibid.: 94( راشنباخ تأکید داشت که مسیحیان باید در جهت بازسازی جامعه ای برابرتر 
عمل کنند. او انجیل اجتماعی را مطرح کرد. راشنباخ عالیق متافیزیکی را کنار گذاشت و به اخالق اجتماعی 
 )Ibid.( .کینگ از راشنباخ آموخت که انجیل باید هم به بدن بپردازد و هم به روح ).Ibid( .مسیحیت پرداخت

 )Ibid.( .راشنباخ راه عدالت اجتماعی را به او نشان داد
کینگ آثار مارکس را خواند و به نقد مارکسیسم پرداخت. محورهای نقد او به مارکسیسم عبارت بودند از: 
1( تفسیر دنیوی از تاریخ؛ 2( نسبی گرایی اخالقی مارکسیسم؛ 3( تمامیت گرایی مارکسیسم.).Ibid(  او همچنین 
جدایی هدف و وسیله را در مارکسیسم مورد نقد قرار داد. از نظر وی "اهداف سازنده هرگز نمی توانند به وسایل 
 )Ibid: ".مخّرب، توجیه اخالقی مطلقی ببخشند زیرا در تحلیل نهایی،  هدف در وسیله از پیش موجود است
)95-94 با این حال، کینگ در مارکسیسم عناصر برانگیزاننده ای نیز یافت؛  به ویژه نقد مارکسیسم به نابرابری 

اقتصادی و عالقه ای که در آن به عدالت اجتماعی ابراز می شد، مورد توجه کینگ قرار گرفت. تأکید مارکسیسم 
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اگرچه  کرد؛  جذب  را  او  بی طبقه"  "جامعه ی  بر 
کینگ دریافت که خود مارکسیسم نیز اَشکال جدید 
  )Ibid:.و خاصی از بی عدالتی را پدید آورده است
)95 کینگ با توجه به کمونیسم، به نقد مسیحیت 

پرداخت و گفت که اگر کمونیسم پیشرفتی کرده 
است بدان خاطر است که "مسیحیت به قدر کافی 
مسیحی نبوده است." ).Ibid( کینگ برای شرکت 
در کالس های فلسفه به ایالت فیالدلفیا سفر کرد و 
آثار فیلسوفان متعدد از قبیل افالطون، ارسطو، بنتام، 
روسو، هابز، الک، میل، و نیچه را خواند. کینگ 
وعظ موردکای یات یانسون  را درباره ی زند گی و 
تفکر مهاتما گاندی شنید و تحت تأثیر این وعظ، 
گاندی  آثار  و  زند گی  درباره ی  کتاب  نیم دوجین 
به  را  آفریقایی تبار  امریکایی های  یانسون  خرید. 
مطالعه ی افکار و زند گی گاندی تشویق کرده بود، 
چون او "بین وضعیت سیاهان در ایاالت متحده و 
تقاّلی مردم هند علیه بریتانیا"  نوعی قرابت می دید. 
).Ibid( او می گفت نه کمونیسم بلکه نظریه ها و 

فنون گاندی، مناسب وضع و حال سیاهان امریکا 
است. )Ibid.( کینگ مجذوب نهضت نمک گاندی 
 )Ibid.( .شد روزه داری  از  او  استفاده ی  نحوه ی  و 
"ساتیاگراهای نمک به نحو مثبتی حق هندیان را 
برای منابع خودشان و ثمرات کارشان منتقل کرد 
با  برای تماس  استثنایی  بالقّوه  اثری  و روزه داری 
شنید  گاندی  از  بیش تر  هرچه  او  داشت.  قلب ها 
کمتر در اعتبار فلسفه ی مبتنی بر عشق شک کرد." 

 )Ibid: 95-96(

گاندی کمک کرد تا او دوباره مسیح را کشف 
کند. پیش از آشنایی با گاندی کینگ فکر می کرد 
که "اخالق عیسی مسیح فقط در روابط فردی مؤثّر 
مارتین  برای  گاندی  مفاهیم   .)Ibid: 96( است" 
لوتر کینگ معنایی دینی داشت. با گاندی، کینگ 
راهی را آغاز کرد که آن را "اودیسه  ای فکری به 
عدم خشونت "  نامید. ).Ibid( کینگ همچنین کتاب 
انسان اخالقی و جامعه ی غیراخالقی  راینولد نیبور را 
خواند که می گفت "بین مقاومت خشن و غیرخشن 

 گاندی یک حرکت اجتماعی رهایی بخش 
را به پیروزی می رساند و پیام انسانی و 

معنوی اش مرزهای هند را در می نوردد و 
جهانیان را تحت تأثیر قرار می دهد. گاندی 

متفکری دینی و رهبری معنوی است که یکی از 
بزرگ ترین جنبش های انقالبی قرن بیستم را از 

طریقی صلح آمیز به پیروزی می رساند.

 در زمانی که مالکوم ایکس رهبر سیاهان 
مسلمان امریکا از دین سرخ و انقالبی سخن 

می گفت، مارتین لوتر کینگ به مظهری برای 
دین سبز در امریکا بدل شد. او نیز همچون 

گاندی در راه آرمان خویش جان برکف رفت و 
رنج خویش را در ازای رشد و تعالی مخالفانش 

و رهایی مردمش به جان خرید و قربانی 
خشونت مخالفانش شد.

موسی صدر در قبال مردم غیردین دار نیز 
برادرانه و مسؤوالنه رفتار می کرد. در سطح 

داخلی، در لبنان،  کوشید فضای صلح طلبانه ای 
فراهم کند و جنگ های داخلی پایان یابد و 

آشتی ملی برقرار شود. او از نظر سیاسی به 
فعالیت  های مدنی اهمیت بسیاری می داد و 

می کوشید مردمان را تا حدِّ شهروند ارتقا دهد 
و امکان مشارکت سیاسی آنان را فراهم سازد.
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تفاوتی اخالقی وجود ندارد"  )Ibid: 97(. نیبور می گفت آن ها فقط در درجه متفاوت اند نه در نوع. سپس حتی 
اّدعا کرد که مقاومت غیرخشونت آمیز غیرمسؤوالنه است زیرا معلوم نیست که موفقیت آمیز خواهد بود یا نه و 
آیا از استبداد تمامیت خواه جلوگیری خواهد کرد یا نه. ).Ibid( پس از شکل گیری فاشیسم،  نیبور صلح گرایی را 

رد کرد و از شرِّ انسانی سخن گفت و نیک بنیادی بشر را به پرسش کشید و مورد تردید قرار داد. 
کینگ پاسخ به نیبور را در گاندی یافت. گاندی معتقد به تسلیم به شر نبود بلکه ملتزم به مخالفت با 
آن بود. به عالوه، از سالحی واقعی ـ سالح عدم خشونت ـ سخن می گفت. ).Ibid( کینگ واقع بینی نیبور را 
درباره ی شر و ضرورت جنگ با آن را پذیرفت).Ibid(  اما برداشت او را درباره ی مقاومت غیرخشونت آمیز 
به عنوان حرکتی منفعالنه، نوعی بدفهمی تشخیص داد. )Ibid: 98( کینگ همچنین از هگل تأثیر پذیرفت و 
از او آموخت که رشد از طریق تقاّل و درد حاصل می شود )Ibid: 100(؛ این درکی از مفهوم فرایند دیالکتیک 
بود. تصور هگل در باب این که "حقیقت  کل است" کینگ را به ضرورت حل همه ی تضادها نایل کرد و او را 
به فکر تلفیق )سنتز( انداخت. )Ibid: 100( کینگ تز دکترای خود را در االهیات درباره ی پل تیلیش نوشت. 
 Ibid:( .موضوع رساله ی او "تضاد االهیاتی بین دیدگاه های تیلیش و هنری وایمن در باب سرشت خدا" بود

)102

تا این جا کوشیدم نشان دهم که مارتین لوتر کینگ پیش و بیش از این که فّعالی سیاسی باشد، متفّکری 
دینی بود. پس از دریافت دکترای االهیات بود که کینگ مسؤولیت کشیشی را به عهده گرفت و عماًل 
درگیر مسؤولیت اجتماعی شد. شخصیت و عملکرد کینگ به عنوان رهبر حرکت رهایی بخش غیرخشونت آمیز 
سیاه پوستان امریکا کم وبیش شناخته شده است لذا من در این جا مایلم قدری درباره ی اندیشه ی دینی اش که 

مقّوم حرکت اجتماعی وی بود، توضیح بدهم. 
برای کینگ جنبش اجتماعِی مبتنی بر عدم خشونت ، پایه ای دینی داشت که بنیاداً صلح آمیز بود و نه تنها 
خواهان حذف طرف مقابل نبود بلکه هدف آن ارتقا و تعالی اش  بود: "درست است که این روش غیرتهاجمی 
و انفعالی است بدین معنا که مقاومت کننده ی متکی بر عدم خشونت، از تهاجم فیزیکی در برابر مخالفان شان 
استفاده نمی کند. اما در عین حال ذهن و عواطف اش فّعال اند؛ فّعاالنه کوشیدن برای متقاعد کردن مخالف 
به منظور تغییر راهش و متقاعد کردن او که برخطا است و باال کشیدن او به سطحی عالی تر از وجود. این 
 )King quoted in Ibid.: 244(  ".روش به لحاظ فیزیکی غیرتهاجمی است اّما به لحاظ معنوی تهاجمی است
کینگ در جنبش عدم خشونت جهت گیری ای مسیحایی می دید: "عدم خشونت التزام مطلق به راه عشق است. 
]...[ عالی ترین تجلی عشق رنج خویشتن است. عدم خشونت ارزش خالقانه ی رنج را تشخیص می دهد. رنج 

 )Ibid: 246(  ".راه و روش حقیقی صلیب است
مارتین لوتر کینگ براساس اندیشه ای دینی، برای حرکت اجتماعی و سیاسی غیرخشونت آمیز سیاهان 
مبانی نظری خاّصی پرورد. او معتقد بود که "دوگانگی غایی بین نظریه و کنش وجود ندارد. آن ها دو روی یک 
سکه اند. کنش بدون نظریه بی هدف و ناموّجه است. نظریه بدون کنش انتزاعی تهی و بی معنا است؛  ]پیش 

از کنش[، آدمی می بایست در مأمن نظریه اقامت کند." ).Ibid( مبانی فکری او برای نهضتش چنین بود:
"الف( جهان اخالقی، واحد است و قواعد اخالقی افراد،  گروه ها و ملل باید یکسان باشد؛
ب( اهداف و وسایل باید همساز باشند )ضعف کمونیسم(. نهضت ما کمونیستی نیست؛

ج( فرد الزامی اخالقی برای مقاومت در برابر شر دارد. تحریم کردن ، عدم همکاری با شر است؛
د( اقناع نهایتاً مؤثّرتر از اجبار است. هدف عدم خشونت کسب پیروزی در موقعیت تضاد است، ]و پیروزی 

یعنی[ متقاعد کردن مخالف نه غلبه بر او؛ 
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ه( همه ی انسان ها بالقو گی ای برای خیر دارند. آدمیان اجازه می دهند وجدان شان بخوابد. مقاومت کننده ی 
متکی بر عدم خشونت خالق تنشی سازنده است؛

 )Ibid.: 247( ".کل واقعیت کاماًل وابسته به بنیاد اخالقی است و لذا عدالت نهایتاً پیروز خواهد شد )و
بنابراین، در نهضت رهایی بخش مارتین لوتر کینگ صلح نه یک آرمان بلکه مبنای حرکت و نقطه ی 
عزیمت است. چنین صلحی اّما صلحی در درون کشمکش و تضاد است و هدایت کننده ی مقابله با شرِّ انسانی 
و اجتماعی است. صلح در این جا ریشه در نوعی خودسازی دارد و معطوف به اعتال و ارتقای مخالف و دشمن 
و حاوی رنج برای خویشتن است. حرکت صلح آمیز، صلیب خویش بر دوش  گرفتن است تا مخالف و دشمن 
به مقام واالی انسانّیت ارتقا یابد: "در مرکز عدم خشونت اصل عشق قرار می گیرد. عشق همیشه آرمان 
تنظیم کننده در این فن، در روش عدم خشونت است. این نقطه ای است که در آن مقاومت کننده ی متکی بر 
عدم خشونت ،  عشق را و عیسی مسیح نجات بخش را دنبال می کند زیرا این اخالق عشق است که در مرکز 
ایمان مسیحی قرار می گیرد و این به منزله ی آرمان تنظیم کننده  برای هر حرکت و یا برای هر تقاّل در جهت 
تغییر شرایط جامعه قرار می گیرد." )Ibid.: 260( کینگ الزم می بیند یادآوری کند که مراد او از عشق نه 
eros و نه philia بلکه agape است و آگاپه "خیرخواهی برای همه ی انسان ها است. آگاپه در جست وجوی 

چیزی متقابل نیست. عشقی رهایی بخش است. آگاپه عشق خدا است که در درون انسان عمل می کند. ]...[ 
آگاپه عشقی است که  در عین تنّفر از کردار شریرانه، به شخصی که کرداری شریرانه انجام می دهد نیز معطوف 
می شود. این نوعی از عشق است که می تواند رهایی ببخشد. آگاپه عشقی تحّول آفرین است. این نوعی از 
عشق است که ما درباره ی آن سخن می گوییم. ]...[ این عشقی است که می تواند افراد را تغییر دهد. می تواند 

 )Ibid.: 261( ".ملت ها را تغییر دهد. می تواند شرایط را تغییر دهد
در زمانی که مالکوم ایکس رهبر سیاهان مسلمان امریکا از دین سرخ و انقالبی سخن می گفت، مارتین 
لوتر کینگ به مظهری برای دین سبز در امریکا بدل شد. او نیز همچون گاندی در راه آرمان خویش جان بر 
کف رفت و رنج خویش را در ازای رشد و تعالی مخالفانش و رهایی مردمش به جان خرید و قربانی خشونت 
مخالفانش شد. او به درستی صلیبش را با خود حمل کرد و مسیحاوار بر روی صلیبی که برگزیده بود،  شهید شد.

موسی صدر فرزند آیت اهلل صدرالدین صدرـ  یک مرجع تقلید شیعی پیش از مرجعیت آیت اهلل بروجردی 
ـ نیز راه مشابهی را در عالم اسالم دنبال کرد و سرنوشت مشابهی داشت. اندیشه  و عمل دینی در قرن بیستم 

ثمرات درخشانی داشت که کمتر دیده شده اند. 
3( موسی صدر

اگر جهان اسالم در قرن بیستم فقط یک موسی صدر آفریده باشد، مسلمانان معاصر می توانند به خود ببالند. 
قبل از این که از موسی صدر سخن بگویم، مایلم فرازهایی از گاندی و کینگ درباره ی اسالم بیاورم. 

این گونه سخنان مرا بی درنگ به یاد محتوای سخنرانی موسی صدر در کلیسا می اندازد: "ادیان یکی بودند،  
زیرا نقطه ی آغاز همه ی آنها، یعنی خدا،  یکیست؛ و هدف آنها، یعنی انسان،  یکیست؛ و بستر تحوالت آنها،  یعنی 
جهان هستی،  یکیست! و چون هدف را فراموش کردیم و از خدمت انسان دور شدیم، خدا هم ما را به حال خود 
گذاشت و از ما دور شد و ما به راههای گوناگون رفتیم و به پاره های مختلف بدل گشتیم و در پی خدمت به منافع 
خاص خود برآمدیم و معبودهای دیگر، غیرخدا، را برگزیدیم و انسان را به نابودی کشاندیم. اینک به راه درست و 
انسان رنجدیده بازگردیم، تا از عذاب الهی نجات یابیم. برای خدمت به انساِن مستضعِف روی به نابودی گرِد هم  

آییم، تا در همه چیز و در مورد خدا یکی شویم، و تا ادیان همچنان یکی باشند." )صدر، 1384:  15( 
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قاب 2:  دیدگاه گاندی و کینگ درباره ی
 ادیان بزرگ جهان و مشخصًا اسالم

گاندی درباره ی اسالم و اهلل در سال 1938 در کالج اسالمی پیشاور گفت: "گفته شده است که 
اسالم به برادری انسان معتقد است. به من اجازه خواهید داد خاطرنشان کنم که این برادری فقط 
برادری مسلمانان نیست بلکه برادری ای عام است و این مرا به دومین امر ضروری تعلیم عدم خشونت  
نایل می سازد. ما نباید به عدم خشونت به مثابه یک خط مشی  معتقد باشیم بلکه باید به عنوان الزمه ی 
ایمان بدان معتقد باشیم. اهللِ اسالم همان خدای مسیحیان و ایشوارای هندوها است. همان طور که 
در هندوئیسم نام های متعّددی برای خدا وجود دارد، در اسالم نیز نام های متعّددی برای خدا هست. 
نام ها معرف و مشخص کننده ی فردیت نیستند بلکه صفات اند و انسان حقیر کوشیده است به شیوه ی 
پیش پاافتاده اش خدای متعال را با دادن صفاتی به او توصیف کند؛ گرچه او مافوق همه ی صفات 
است. غیرقابل وصف، غیرقابل درک، و غیرقابل سنجش است. ایمان زنده به این خدا به معنای پذیرش 
برادری نوع بشر است. همچنین به معنای احترام به همه ی ادیان است. اگر اسالم برای شما عزیز است، 
هندوئیسم برای من عزیز است و مسیحیت برای مسیحیان عزیز است. اعتقاد ورزیدن به این که دین 
شما برتر از ادیان دیگر است و این که شما در مطالبه ی گرویدن دیگران به دین تان محق باشید، اوج 

 )Ibid: 322( ".عدم تساهل خواهد بودـ  و عدم تساهل نوعی خشونت است
مارتین لوتر کینگ نیز درکی مشابه از ادیان بزرگ جهان دارد: "وقتی من از عشق سخن می گویم 
از پاسخی احساساتی و ضعیف سخن نمی گویم. من از نیرویی که فقط عاطفی است سخن نمی گویم. 
من از نیرویی سخن می گویم که همه ی ادیان بزرگ آن را همچون اصل برتر وحدت بخش زند گی تلّقی 
کرده اند. عشق یک جور کلیدی است که دری را که به واقعیت غایی می رسد می گشاید. این اعتقاِد هندو 
ـ مسلمـ  مسیحیـ  یهودیـ  بودایی درباره ی واقعیت غایی،  به نحو زیبایی در نامه ی اّول قّدیس یوحنا 
خالصه شده است: »بگذارید به یک دیگر محّبت کنیم؛ زیرا محّبت خدا است و هرکه محّبت می کند از 

 )Ibid.: 263( ".خدا زاده شده است و خدا را می شناسد
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از نظر موسی صدر انسان هم سرمایه است و هم غایت؛ صرف نظر از هر صفتی که دارد: "اگر کشورهای 
دیگر، پس از انسان، سرمایه های دیگری دارند، سرمایه ی ما در لبنان، پس از انسان،  باز همان انسان است. از 
این رو، تالش ما در لبنان، از عبادتگاهها تا دانشگاهها و دیگر مراکز، باید صرِف صیانت از انسان لبنان، همه ی 
انسانها و همه ی ابعاِد انسان در مناطِق مختلِف لبنان گردد." )همان: 21( او با آن که یک روحانی شیعی بود، 
 نگرشی عام گرایانه داشت و از اشکال مختلف خاص گرایی بری بود: "تأکید فوق العاده امام بر »انسان«، به طور 
ضمنی، نفی »طایفه گرایِی سیاسی« در لبنان و در میان ساکنان یک میهن واحد را القا می کرد." )خضر، 1385: 

5؛ نیز مراجعه شود به یزدی، 1386: 11( 
براساس چنین بینشی است که او خواهان مدخلّیت اجتماعی دین است و به عالمان دینی تذّکر می دهد 
که می بایست در کنار مردم قرار بگیرند و به نیازهای مردم پاسخ دهند: "بر علمای دین ضروری است که به 
خود تکانی بدهند و از خود طاغی نسازند تا نسخه ی دوم حکام شوند یا عظمت و افتخارات آنان و سیاستمداران 
را جاوادانه کنند؛  زیرا بشر از این حکام و بزرگی ها و افتخاراتشان خسته شده است و از این بزرگاِن دربان ها، 
سازمان ها، ماشین ها و کاخ ها در عذاب است." )صدر، 1391: 137( آگاپه  ای که کینگ از آن سخن می گفت 
از زبان موسی صدر با واژه ی مهرورزی بازگویی می شود: "بشر کسی را می خواهد که به او مهر ورزد، قلبش 
را لمس کند،  عرقش را خشک کند و با او زندگی کند. اگر برای خودمان،  یعنی علمای دین محیط هایی مثل 
محیط های اهل دنیا ساختیم،  آخرین امیِد آینده را نابود کرده ایم؛ آخرین امیِد باقی مانده از زندگی ملت ها. باید 
دست مردم را در سختی ها بگیریم و هدایت کنیم." )همان: 137( ایمان و شفقت به خلق در اندیشه و عمل 
موسی صدر پیوندی جدایی ناپذیر دارند. چنین نگرشی،  مدخلیت اجتماعی دین را الزمه ی حیات و تفّکر دینی 
می داند و آن را به عنصری ضروری در نگرش و زند گی دینی بدل می سازد: "ایمان مفهومی تجریدی و جدا 
از تالش ها و فعالیت های زندگی نیست. ایمان دو بعد دارد. بعدی خدایی آسمانی و غیبی. این بعد جایگاه آدمی 
را در هستی مشخص می کند و اراده و آرزو و خواسته و اعتماد و اخالص برای آدمی می آورد اما بعد دیگر 
ایمان رو به سوی انسان در زمین و حیات و واقعیت خارجی او دارد. پیوند مؤمن با دیگر آدمیان، پیوندی کاماًل 
ارگانیک است. همه  ادیان از زبان انبیا تأکید کرده اند که جدایی میان ایمان و اهتمام به امور مردمان ناممکن 
است. قرآن کریم نیز کسی را که از طعام یتیم بازمی دارد و بر اطعام مسکین تشویق نمی کند، تکذیب کننده 
دین می شمارد. به دیگر سخن اهتمام به امور محرومین جزء اساسی التزام عالم دین به دین است." )صدر، 
1385: 7( از نظر صدر "همه ی پیامبران، کسانی که فریادشان خدای واحد و اَحد بود،  همیشه در میان عده ی 
زیادی مستضعف بودند. آنان در کنار مستضعفان ایستادند، نه به دلیل کینه توزی نسبت به قدرتمندان، زیرا 

عقده ای در کار نیست، بلکه به سبب بیزاری از ظلم." )صدر، 1391: 184( 
پیامبران با اَشکال سه گانه ی ستمـ  استعمار، استثمار، و استحمارـ  مبارزه می کنند و سرانجام ستم شکست 
می خورد اما ستم جامه ی نو بر تن می کند و گاه در جامه ی دین و انبیا ظاهر می شود. موسی صدر بر مبنای 
چنین بحثی، باب نقدی ریشه ای بر دین را می گشاید: "ستمکار جامه ی نو بر تن می کند؛ جامه ی انبیا و لباس 
دین. به دعوت جدید فرامی خواند و شعار دفاع از مصلحت مردم را سر می دهد. اعالم می کند که در کنار 
مستضعفان است. مستضعفان می بینند ستم از درون خودشان پا گرفته است؛  غصب،  استبداد، استعمار،  استثمار 
و استحمار از دورن خودشان است و در این هنگام نبردی دیگر آغاز می شود. بدین گونه این نبرد از ازل تا 
انسانی بدل شود و در  ابد پاینده است." )همان: 184( بنابراین، از نظر موسی صدر دین می تواند به عاملی ضدِّ
خدمت اقطاب قدرت قرار گیرد و کارکردی محافظه کارانه و توجیه گرانه را برعهده بگیرد: "تفسیر ما از پدیده ی 
پنهان شدن طاغوت ها زیر لباس دین و تالش آن ها برای جلب حمایت روحانیان دینِی منحرف این است که 
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خدایان زمینیـ  که با دین جنگیده اند و دین نیز با آنها مبارزه کرده استـ  وقتی که احساس کردند در معرض 
فروپاشی اند،  دریافتند که تأمین حاکمیت و ستمگری و مطامع ایشان در صورتی امکان پذیر است که لباسشان 
را عوض کنند و لباس دین بپوشند." )صدر، 1384: 111( این جا است که موسی صدر می گوید ما برای این که 
دین دوباره آلت فعل صاحبان قدرت نشود نیاز به ضمانت داریم: "نیاز به ضمانت داریم تا این گرفتاریها و 
مصیبتها تکرار نشوند و دوباره از دین سوِءاستفاده نشود یا، به تعبیر برخی از کسانی که نگرانی دارند، که من 
نیز از آنان هستم، نیازمند ضامنی هستیم تا فئودالیسم دینی جانشین فئودالیسم سیاسی نشود. ما نیاز به یک 
ضمانت داریم و باید این ضمانت،  یک ضمانت دینی باشد." )همان: 112( نقد بنیادی و بسیار مهم دیگری 
که موسی صدر به درستی به اسالم محقَّق و موجود وارد می کند این  است که می گوید در تاریخ اسالم بین 
عقیده و عبادت از یک سو و عمل از سوی دیگر جدایی پدید آمده است: "این نوع عقیده ی اسالمی،  مجرد 
از نتایج اجتماعی،  نزد اغلب مسلمانان به صورت احساسی ذهنی درآمده که نه بر زندگی آنان اثر می گذارد،  نه 
بر رفتار فردی و اجتماعی آنان. این گونه عقاید، در تصوِر برخی مسلمان ها، با عبادت قرین شده است؛ آن هم 
برای تنظیم پیوند انسان و آفریدگارش و برای آسان  کردن سفر مرگ و دیگر هیچ. ]...[ خداوند تنها در معابد 
و مساجد و در روزهای جمعه و ماه رمضان پرستش می شود و ایمان تنها در شرایط سخت و دشوار انسان 
بازتاب دارد؛ در هنگاِم مرض، ناکامی،  شکست، فقر و پیری؛ نه در روزهای زندگی، دوران جوانی، تندرستی، 
پیروزی و کامیابی. دِر بازار، کارگاه،  کارخانه، کشتزار و اداره و دیگر عرصه های زندگی بر روی ایمان بسته شده 
و خارج از دایره ی نفوذ آن است. کسانی که این بینش را پدید آوردند و داعیه داِر آن بودند،  برای خود محیطی 
می خواستند که ایمان و خداوند ناظر بر اعمال آنان نباشند."  )صدر، 1391: 236-235( بدین ترتیب،  اسالم 
بدل به دین مرگ و آخرت شده است و از دین زند گی بودن برکنار مانده است زیرا پیوند بین عقیده و عمل در 
تاریخ اسالم گسسته شده و عمل اسالمی نیز به عبادات تقلیل داده شده  است. از نظر وی یکی از پیامدهای 
این "فاجعه"، گسست بین عدالت اجتماعی و بنیان دینی و ایمانی آن  است:  "جدایی اصِل عدالِت اقتصادی و 
اجتماعی از ایدئولوژِی اسالمی، که خود گوشه ای از فاجعه ی جدایی عقیده از شریعت است و گروه های مختلِف 
مسلمان آن را پذیرفته اند، باعث شده است که عدالت ژرفا، کلّیت و استمراِر خود را از دست بدهد؛ به طوری که 
امروز عدالِت اقتصادی و اجتماعی به صورت یک مسئله ی اجتماعی محض و موضوِع سیاسِی خالص درآمده 
است." )همان: 235( از نظر موسی صدر "شمار آنان که در جامعه ی اسالمی از زندگی شرافتمندانه و از عدالت 
محروم اند، رو به فزونی است و احساس محرومیت آنان بر اثر ریخت و پاش ها و تظاهر به ثروتمندی و رفاه، 

عمق بیشتر می یابد." )همان: 240( 
صدر به نقش اجتماعی رهایی بخش و تعالی بخش دین عمیقاً باور داشت. به عالوه، محبت عمیقی 
که موسی صدر به مردم داشت، محبتی که از چشمه ی ایمان دینی و اعتقاد دینی سیراب می شد، او را در 
جهت محرومیت زدایی در لبنان برانگیخت: تأسیس هنرستان صنعتی جبل عامل که "اختصاص به یتیمان 
و محرومان داشت" یکی از اقدامات بسیار او بود. )محمودی، 1385: 8( "افرادی در آن نگهداری می شدند 
که خانواده هایشان مورد حمله اسرائیل قرار گرفته و پدر و مادران خود را از دست داده بودند. این فرزندان از 
سن یازده تا پانزده و بیست سالگی در این مدرسه شبانه روزی، در هفت رشته مهم فنی مثل نجاری، آهنگری، 
جوشکاری، برق و الکترونیک، ماشین های کشاورزی و ... به طور مجانی تحصیل می کردند و پس از چهارسال 
وارد اجتماع و جذب بازار کار شده و حقوق قابل توجهی دریافت می کردند که بدان وسیله قدرت تشکیل 
خانواده را نیز می یافتند." )همان: 8( تأسیس خانه های دختران )بیت الفتاه( برای نگه داری و آموزش دختران 
بی سرپرست و فقیر، دایر کردن "آموزشگاه پرستاری" و تأسیس مؤسسه ی قالیبافی تنها برخی از فعالیت های 
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موسی صدر در جهت محرومیت زدایی و توان بخشی مردم مستضعف لبنان بود. برای تأسیس مؤسسه ی 
قالیبافی، موسی صدر "به ایران سفر کرد و در شهر کاشان با قالیباف های ماهر و سابقه دار به تبادل نظر نشست 
و یکی از اساتید این صنعت را با خود به لبنان برده و وی را جهت آموزش زنان مدت چند سال در لبنان 
اقامت داد. با تشکیل کالس های آموزش قالیبافی توسط وی بانوان بسیاری این صنعت را به خوبی یاد گرفتند، 
چنان که بعد از اندکی این مراکز آموزشی، یکی از مراکز سرنوشت ساز برای قشر بانوان و دیگر محرومان به 
حساب آمد و به خاطر همین اهمیت، زیر نظر شهید بزرگوار دکتر مصطفی چمران اداره می شد. بیش از 300 
دختر از منطقه جبل عامل در این مراکز آموزشی، مشغول یادگیری قالیبافی بودند. بعد از اتمام دوره الزم در 
آن مرکز، وسایل قالیبافی در اختیار آن ها گذاشته می شد و آنان در منزل خود به کار ادامه می دادند و در برابر، 
دستمزد دریافت می کردند. این قالی ها توسط مؤسسه در فروشگاه های مخصوص به فروش می رفت و با سود 
آن عملیات حیاتی در راه بهبودی اوضاع محرومان و بی سرپرستان انجام می گرفت." )همان: 9( بدین ترتیب، 

صدر در عمل به آموزه های دینی، نهادسازی کرد. 
آن چه گفته شد، فقط بخشی از فعالیت های موسی صدر را بیان می کند. او در دفاع از حقوق مردم شیعه 
رهبری تظاهرات سیاسی و برخی اعتصابات را به عهده گرفت. انواع فشارها و توطئه ها را تحمل کرد و یک بار 

نیز مورد سوء قصد قرار گرفت. )صدر، 1385: 11( 
در جهان اسالم امام موسی صدر از جمله کسانی بود که صلح و گفت وگوی بین انسان ها را به عنوان یکی 
از مهم ترین آرمان های بشری نظراً و عماًل دنبال کرد. موسی صدر اهل گفت وگو و مذاکره بود. او "نخستین 
روحانی مسلمان بود که به واتیکان سفر کرد" )همان: 151( و به قول "شارل حلو، رئیس جمهور اسبق 
لبنان،  ]...[ »برای نخستین بار در تاریخ مسیحیت یک روحانی غیرکاتولیک در یک کلیسای کاتولیک و برای 
جمعی از مؤمنان در جایگاه موعظه سخن می راند.«" )همان: 13( رواداری او همواره مورد ستایش بوده است. 
عالوه بر همه ی این صفات، موسی صدر که در مقام رهبر دینی و سیاسی در معرض انواع تهمت ها و فشارها 
و حمالت قرار گرفته است، انتقام جو و "اهل کینه و کدورت" نیست بلکه بخشنده است؛ چندان که می گوید: 
"شش سال پیش نیز فرزندم را با تیر زدند و صورت او را مجروح ساختند، اما کسی را که به جگرگوشه ام 
تیراندازی کرده بود، بخشیدم." )صدر، 1385: 7( در نزد موسی صدر انسان برتر از دین است. موسی صدر در 
تبلیغ دین سعه ی صدر داشت و روادار بود. او در مواجهه با انسان ها شریعت مدارانه رفتار نمی کرد بلکه انسانی 
ـ فوق العاده انسانیـ  عمل می کرد )مثل قصه ی آنتیبای بستنی فروش مسیحی(. عالمه محمدحسین فضل اهلل 
در این باره می گوید: "دیدیم که چگونه در کنار بستنی فروش مسیحی برای خوردن بستنی او نشست، در حالی 
که آن زمان،  در فقه رایج علمی شیعه سخن از نجاست غیرمسلمانان بود. بسیاری بر کار او خرده گرفتند اما 
سرانجام نظر غالب همین شد. یعنی بسیاری از علما به طهارت اهل کتاب معتقد شدند،  اما از دادن فتوا بیم 
داشتند. این فتوایی است که من در رساله ام آورده ام. علت این است که کفر باعث نجاست جسم نمی شود، 
بلکه، بنابر سخن خداوند که می فرماید: »انما المشرکون نجس« به نوعی ناپاکی در اندیشه می انجامد." 
)فضل اهلل، 1385: 3( بنابراین،  دین در دستگاه فکری موسی صدر نه تنها نباید بند و مانع حرکت آدمی باشد 
بلکه می بایست همچون نیرویی رهایی بخش عمل کند. کشیش لبنانی جورج خضر درباره ی نسبت نظریه و 
کنش در کار و حرکت موسی صدر می گوید: "در حوزه تئوری و عمل، میان »فراخوان دینی« و »خدمت به 
محرومان« یک پیوند و ارتباط عالی برقرار کرده بود، به گونه ای که »دینداری« را روح و اساس فعالیت های 

اجتماعی خویش می دانست." )خضر، 1385: 4( 
از نظر موسی صدر جنگ در اسالم قواعد خاصی داشته و صرفاً رهایی بخش بوده است: "جنگ در متون 
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اسالمی قواعد خاصی داشته است، از جمله شروع نکردن جنگ، اتمام حجت پیش از نبرد، درخواست مکرِر 
پذیرش شرایط، نکشتن مجروحان، تعقیب نکردن فراریان و اموری از این قبیل." )صدر، 1384: 77( موسی 
صدر براساس فهمی از قرآن به پیوند میان مسلمانان و اهل کتاب دعوت می کند: "قرآن تأکید دارد که اعتقاد 
به حضرت محمد)ص( به تنهایی بسنده نیست. مسلمان همچنین باید به همه ی پیامبران پیشین ایمان داشته 
باشد." )همان: 131( بر این اساس مؤمنان ادیان مختلف می بایست جبهه ای واحد را در راه رهایی و تعالی 
خلق تشکیل دهند. )همان: 132( لذا ثمره ی چنین تفکری "احترام به دیگر ادیان است" )همان: 132(. از 
نظر وی "قرآن کریم تأکید دارد و بر این باور است که تمامی ادیان یکی هستند." )همان: 137(  لذا "برای 
نخستین بار در تاریخ مسیحیت یک روحانی غیرکاتولیک در یک کلیسای کاتولیک و برای جمعی از مؤمنان 
در جایگاه موعظه سخن راند. این اتفاق نه تنها اعجاب انگیز بلکه موجب تأمل و تفکر عمیق و درازمدت است." 
)صدر، 1384: 13( موسی صدر نه تنها در کلیسا سخنرانی کرد بلکه در مقابل، "از بزرگان مسیحیت برای ایراد 
خطبه های نماز جمعه"  دعوت نمود؛ هر چند جنگ داخلی مانع از تحّقق این امر گشت. )همان: 13( موسی 
صدر همین روّیه را درباره ی گفت وگوی دو مذهب تشّیع و تسّنن و نیز ِفَرق شیعی موجود در لبنان نیز اتّخاذ 

می کرد. 
او در قبال مردم غیردین دار نیز برادرانه و مسؤوالنه رفتار می کرد: "در زمان جنگ های داخلی لبنان، 
نیروهای دولتی شهر صور یک جوان ملی گرا را به اتهام اخالل در امنیت دستگیر کردند. بسیاری از سیاستمداران 
و بزرگان شهر برای آزادی او تالش کردند، اما به نتیجه نرسیدند. امام پس از درخواست خانواده ی زندانی با 
قائم مقام )فرماندار( صور تماس گرفت و از او خواست که آن جوان را به ضمانت امام آزاد کند. فرماندار به امام 
عرض کرد: »... ولی او کمونیست است.« امام فرمود: »او فرزند من است.« و بدین ترتیب، آن جوان آزاد شد 

و تنها سبب آزادی او هم امام صدر بود." )هیئت رئیسه ی جنبش امل لبنان، 1389: 126( 
در سطح داخلی او  کوشید فضای صلح طلبانه ای فراهم کند و جنگ های داخلی پایان یابد و آشتی ملی 
برقرار شود. عماًل نیز زند گی خود را نیز در تحّقق همین هدف از دست  داد: "امام صدر در تاریخ 25 اوت 
1978 )3 شهریور 1357( در یک سفر رسمی به لیبی رفته بود. انگیزه او از این سفر متقاعد  ساختن سران 
کشورهای تأثیرگذار عربی، برای تشکیل کنفرانس سران عربی محدود بود. او بر آن بود تا بلکه با تشکیل این 
کنفرانس برای خاموش شدن شعله های جنگ داخلی لبنان، که 9 سال به درازا کشیده بود، راه حلی اندیشیده 
 شود." )روزنامه ی شرق، 1385: 15( او در این سفر ناپدید شد و بدین ترتیب، زند گی اش فدای آرمان تحّقق 

صلح در لبنان گردید. 
صدر همچنین از نظر سیاسی به فعالیت  های مدنی اهمیت بسیاری می داد. او می کوشید مردمان را 
تا حدِّ شهروند ارتقا دهد و امکان مشارکت سیاسی آنان را فراهم سازد: "رویکرد امام تمامی ملت لبنان 
را بدون توجه به مذاهب آنان و به عنوان یک انسان و یک شهروند مّد نظر داشت." )هیئت رئیسه ی 
جنبش امل لبنان، 1389: 25( حرکت سیاسی او از ارتباط بیناشخصی با مردم کوچه و بازار آغاز می شد 
تا گفت وگو با مقامات و قدرت های منطقه ای و بین المللی گسترش می یافت. موسی صدر معتقد به دفاع 
در برابر اسرائیل و سرکوب تجاوزات این کشور به لبنان بود اما "امام صدر ]...[ با راهبرد پرتاب کاتیوشا 
توسط فلسطینی ها از سرزمین جنوب لبنان به داخل اراضی اشغالی فلسطین قاطعانه مخالفت کرد." 
از شخصیت های  تأثیرپذیری  موسی صدر  امام  زند گی  در   )http://www.revayatesadr.ir،کمالیان(
غیرمسلمان و جنبش های غیرخشونت آمیز جهان دیده نمی شود و به نظر می رسد رویکرد او برآمده از 

فرهنگ اسالمی وی و تربیت دینی در خانواده  ایشان است.
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نتیجه گیری
دین سبز به ما می آموزد که تصّور دنیایی بدون تضاد و شر توّهمی بیش نیست. دست کم تا زمانی که 
سلطه و ستم هست، تضاد و درگیری هم هست. تصور جهانی پر از آشتی و صلحی فارغ از تضاد، مابه ازایی 
عینی نخواهد داشت. دین سبز می آموزد که صلح با بزدلی و تسلیم حاصل نخواهد شد. صلح محصول شکلی 
از اَشکال مقاومت در برابر اَشکال سلطه و ستم است. صلح فرایندی است که با نه گفتن به نیروهای شر و 
عدم همکاری با این نیروها آغاز می شود و بر روش عدم خشونت و عدم استفاده از زور بنیاد نهاده می شود و از 
طریق خودسازی مداوم برای آکنده شدن از عشق و شفقت به هستی و تمامی مظاهر آن و از جمله شفقت 
به خلق محافظت می گردد و از چشمه ی تحّمل رنج ها و به استقبال رنج ها رفتن سیراب می گردد و از طریق 
تطهیر معنوی مداوم خویش و مردم قّوت می گیرد. دین سبز می آموزد که نهال شکننده و ظریف صلح از 
طریق تهی ساختن خود و مردم از کینه و نفرت و حس انتقام، می بالد. لذا تداوم و بقای صلح نیازمند پشتیبان 
معنوی و اخالقی بسیار نیرومندی است و میراث دینی پربار بشرّیت در شرق و غرب، می تواند منبعی فّیاض 
برای این پشتیبانی معنوی و اخالقی باشد. نمونه های معّرف دین سبز در قرن بیستم از سه سّنت دینی بزرگ 

هندوئیسم، مسیحیت، و اسالم مؤّید چنین اّدعایی است.
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