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آقای صدر یکݡ مردی است ݡکݡݡه من می توانم بݡگݡݡویم او را بزرگݡ
ݡکݡݡردهام( .او) به منزلهی یکݡ اوالد عزیز است برای من و من
امیدوارم ݡکݡݡه ان شاء اهلل ایشان با سالمت برݡگݡݡردند...

بدون تردید بزرݡگݡݡترین خدمت امام موسی صدر به انقالب
اسالمی ایران آن بود كه در سالهای  1356تا  1357و پس از
قریب دو دهه ترویج ارزشهای زیبای اسالم راستین در لبنان،
ً
عموم مردم ،خصوصا شیعیان و باالخص ݡکݡݡادرهای مقاومت
آن ݡکݡݡشور را با این انقالب آشنا و مرتبط نمود.

ویژهنامه

مراسمرونماییاز پایݡݡگݡاهتخصصیبازنماییآثار امامموسیصدر
تهیه و تنظیم  :پژوهشکده مدیریت اطالعات و مدارک اسالمی
ݡگݡی تحقیقاتی امام موسی صدر
و موسسه فرهن ݡ
به ݡݡکوشش :غفار شاوه ای و همکاری خانم مریم خسروجردی
ش
معاݣ نݣو� ت
� پ ژ� ݣ� �هوݤݣ �ی

طراح ݡݡگݡرافیکݡ و صفحه آرا :سید علی حسینی

نشانی:قــــم،چهار راهشهدا،ابتــدایخیابانمعلـــم
پژوهشݡگݡݡاهعلوموفرهنگݡاسالمی(وابستهبهدفترتبلیغات
اسالمیحوزهعلمیهقم)
تلفن:

025-37744152

ݡگݡار:
دورن ݡ

025-37831728

پست الݡکݡترونیݡکݡی:

info@isca.ac.ir
www.isca.ac.ir

نشانی  :میدان هفتم تیر  ،باالتر از مسجد الجواد؟ع؟
ݡکݡوچه شریعتی  ،پال کݡ ، ۱۰واحد۲
تلفن:
دورنݡگݡݡار:
پست الݡکݡترونیݡکݡی:

021-۸۸۴۹۴۱۶۲ - ۳
021-۸۸۴۹۴۱۶۴
sadr@imamsadr.ir
www.imamsadr

تماصلیݡکتاب

زندݡݡگݡݡینامۀ:
از سال  1307الی1357

آقایسمیح هیدوس:
آخرین اخبار از پروندۀ
ربودن امام موسی صدر

همبستݡگی،پیوستݡگیو ّ
عزت ّامتاسالمی

امامموسیصدر:پیݡگیر
همݡگرایی،هماهنݡگی،همکاری،

دکترنجفلکزایی:

پایݡگݡاهبازنماییآثار امامموسیصدر

هفتهزار نمایهتخصصیدر

دکتر یعقوب نژاد :

آیت اهلل اعرافی:
بیستویژݡگݡݡیشخصیتی
امام موسی صدر

فلسفهسیاسیاست...

«درآمدیبراندیشهسیاسیامامصدر»

دکتر شریف لک زایی:

ݡگݡݡام به ݡگݡݡام با امام

اهمیتترجمهوویژݡگݡیهایزبانی

آقایموسیاسوار:

12
26

12
28
مجموعه ݡگݡݡام به ݡگݡݡام با امام صدر

ݡگزارش خبری با موضوع نشر

سرکارخانمبغدادی:

آیت اهلل مبلغی:
امامموسیصدر
شخصیتیفراترازمرزها

دݡکترعباسصالحی:
امام موسی صدر چه ݡکݡݡرد؟

نامه به ّ
سیدجعفرشرفالدین

آیتاهلل شیخآل یاسین:

ݡکݡه بر دلها حاݡکݡݡم شویم

بهشیوهایسخنبݡگݡݡوییم

دݡکترعلیاݡکبرصالحی:

سرکار خانمبروجردی:
امامموسی صدر
شخصیتیتاریخساز

بهروشابتݡکاریموضوعݡیترکیبــــݡی

حجة االسالم واردی:
نمایهآثار امامموسݡیصدر

باݡکلیکݡکردنرویعناوینمطالب

به صفحه مورد نظر منتقل شوید
رییسمرکزفرهنگیتحقیقاتیامامموسیصدر

مصاحبه با سرکار خانم حورا صدر

سرکارخانمحوراءصدر:

پایگاهتخصصینمایهسازی
امامموسی صدرر

مهندسمیرعرب:

بهمنظور تسهیلدر دسترسݡیبهصفحات
12
38
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در نسخه الݡکترونیݡکݡی ویژه نامه
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سخن نخست
شݡکر خداوند متعال را ݡکه اینکݡ پس از سه سال ،تالش مجدانه و خالصانۀ همݡکاران
اندیشمند و متخصص پژوهشݡکدۀ مدیریت اطالعات و مدارکݡ اسالمی به ثمر نشسته و
موعدرونماییاز پایݡگݡاهونرمافزار نمایۀݡگݡامبهݡگݡامباامامفرارسیدهاست.ݡکاریسترگݡ
ݡکه دسترسی محققان و پژوهشݡگݡران و عالقمندان را به منظومۀ فݡکری و اقدامات امام
موسیصدر تسهیلوتسریعمیݡکند.
ݡگݡام به ݡگݡام با امام؛ مجموعۀ ݡگݡفتارها و مصاحبهها و مقاالت سید موسی صدر حاصل
تالش ده سالۀ مؤسسۀ فرهنݡگݡی تحقیقاتی امام موسی صدر است ݡکه در سال 1396در
تهرانمنتشرشدهاست.
ویژه نامهای ݡکه در دستان شماست انعݡکاس دیدݡگݡاههای برخی از اندیشمندان
حوزه و دانشݡگݡاه دربارۀ مجموعۀ ݡگݡام به ݡگݡام با امام و نیز معرفی پایݡگݡاه و نرمافزار نمایۀ
مجموعه و تبیین ضرورت و اهمیت آن است.

1307
• سید موسݡی صدر 14خرداد در شݠهر قم در خانوادهای شهره به علم
بهدنیاآمد.

1313
زندݡݡگݡݡی نامۀ
از سال  1307الی1357

• تحصیالت ابتدایی را در قم آغاز ݡکݡݡرد و در سال  1326تحصیالت
دبیرستانرابهپایانرساند.

1320
• وارد حوزۀ علمیۀ قم شد و تحصیالت حوزوی را تا نیل به درجۀ
اجتهادادامهداد.

1329
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• در دانشݡکݡݡدۀ حقوق دانشݡگݡݡاه تهران تحصیل در رشتۀ اقتصاد را
آغاز ݡکݡݡرد و در سال 1332فار غالتحصیل شد.

1333
• برای تݡکݡݡمیل تحصیالت حوزوی به نجف رفت و به «جمعیه

منتدیالنشر»پیوست.

1337
•بهحوزۀعلمیۀقمبازݡگݡݡشتوباهمݡکݡݡاریعدهایاز فضالیقم،
مجلۀ مݡکݡݡتب اسالم را پای هݡگݡݡذاری ݡکݡݡرد و سردبیری آن را به عݠهده
ݡگݡݡرفت و چندین مقاله در آن نوشت.

1338
• اواخر این سال به شهر صور در لبنان رفت و فعالیت خود را در
عالمدینوجانشینعالمهسیدعبدالحسینشرفالدین
جای ݡ
ݡگݡاه ِ
آغاز ݡکݡݡرد.

1340
•فعالیتاجتماعیوتشݡکݡݡیالتیخودرابااحیایجمعیتاحسان
ونیݡکݡݡوݡکݡݡاریآغاز ݡکݡݡرد.
• سفر به ایران و دیدار با برخی از رجال مؤثر حوزه و بازار .ایراد
سخنرانی در منزل آقای نوید به دعوت انجمن اسالمی معلمین و
شخص مݠهندس مݠهدی بازرݡگݡݡان و نیز سخنرانی در ݡکݡݡانون نشر
حقایقاسالمیدرمشݠهدبهدعوتاستادمحمدتقیشریعتیبود.

1342
•در مراسم ترحیم پاپ ژان بیستوسوم در شهر صور شرݡکݡݡت ݡکݡݡرد.

• پس از بازݡگݡݡشت از سفر دوماهه به اروپا ،اعالم ݡکݡݡرد ݡکݡݡه هدف او
از این سفر ،آشنایی با تمدنهای جدید و زمینههای پیشرفت در
ݡگݡذاری
آنها بود .امام در این سفر و با دعوت رسمی در مراسم تاج ݡ
پاپ پل ششم شرݡکݡݡت ݡکݡݡرد.

1343
• پس از دعوت نهاد هماندیشی لبنان از وی برای سخنرانی دربارۀ
ساختار فرقهای و ترݡکݡݡیب جمعیتی لبنان و ݡگݡݡفتوݡگݡݡوی پیروان ادیان
و مذاهب و دیݡگݡݡر موضوعات ،به همݡکݡݡاری و فعالیت مشترکݡ با اعضای
ایننهادپرداخت.

1344
•سفربهایرانوایرادسخنرانی«ضرورتتجدیدنظردر شیوههایتبلیغ»
در دارالتبلیغ قم و «علی موحد بود و بس» در تیمچه بازار ݡکݡݡاشان.

1345
• در محل سندیݡکݡݡای روزنامهنݡگݡݡاران ،ݡکݡݡنفرانسی مطبوعاتی برݡگݡݡزار
ݡکݡݡرد و در آن به تبیین عوامل و نیازها برای ساماندهی وضعیت
شیعیان لبنان پرداخت .این ساماندهی پس از مطالعات و رایزنیها
و فعالیتهایی فشرده صورت ݡگݡݡرفت و در نهایت ،به تصویب قانون
تأسیس مجلس اعالی شیعیان در پارلمان انجامید .این اقدام،
مقدمهای بود برای حرݡکݡݡت عمومی مطالبهآمیز در سطح لبنان برای
توسعه و محرومیتزدایی و دفاع از سرزمین و مردم جنوب.

1345
• به آفریقای غربی سفر ݡکݡݡرد تا با لبنانیهای مهاجر ساݡکݡݡن آن منطقه
آشنا شود و ضمن رسیدݡگݡݡی به امور آنان ،برای پیوند دادن آنها به
ݡکݡݡشورشانتالشݡکݡݡند.

1348
• به ریاست مجلس اعالی شیعیان برݡگݡݡزیده شد و برنامۀݡکݡݡاری این
مجلس را اعالم ݡکݡݡرد .او مذاهب اسالمی را به یکݡپارچهسازی شعایر
دینی دعوت ݡکݡݡرد و دربارۀ خطر فزایندۀ صݠهیونیسم هشدار داد و بر
حمایت خود از مقاومت فلسطین برای آزادسازی سرزمینهای اشغالی
تأݡکݡݡیدݡکݡݡرد.
• در نامهای تاریخی خطاب به شیخ حسن خالد ،مفتی اهل سنت
لبنان،اورابهوحدتشعایراز جملهیݡکݡݡسانݡکݡݡردناعیاداسالمیواذان
مشترکݡدعوتݡکݡݡرد.
• تأسیس مدرسۀ فنیوحرفهای جبلعامل با مدیریت شهید دݡکݡݡتر
مصطفیچمران.اینمدرسهنقشمهمیدر تربیترزمندݡگݡݡانیداشت
ݡکݡݡهاز ابتدادر برابرتجاوزهایاسرائیلایستادند.

1349
• هیئت یاری جنوب را با مشارݡکݡݡت رهبران ادیان و مذاهب لبنانی
تأسیس ݡکݡݡرد .در  5خرداد فراخوانی برای اعتصاب مسالمتآمیز
عمومی داد .در نتیجۀ این اعتصاب ،دولت مجلس جنوب را با هدف
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• تأسیس «بیت الفتاه» و مدرسۀ الهدی .در بیت الفتاه ،عالوه بر
سوادآموزی ،رشتههای خیاطی و خانهداری آموزش داده میشد.
مدرسۀ الهدی نیز شامل ݡکݡݡودݡکݡݡستان و ݡکݡݡالس اول ابتدایی بود.

مقاومسازی و توسعۀ جنوب و محرومیتزدایی از آن تأسیس ݡکݡݡرد.
• در ݡکݡݡنفرانسی مطبوعاتی در شهر بن آلمان به تبیین حقیقت مسئلۀ
تالمقدسرامحݡکݡݡومݡکݡݡرد.
فلسطینپرداختوتالشبراییهودیسازیبی 

1350
• برای شرݡکݡݡت در ششمین ݡکݡݡنفرانس مجمع پژوهشهای اسالمی به
مصر رفت .او ݡکݡݡه عضو این مجمع بود ،در این ݡکݡݡنفرانس پیشنݠهادهایی
برای حل مشݡکݡݡالت ملی و اسالمی ارائه داد.
• سفر به ایران و دیدار با خانواده و مراجع و دوستان ایرانی و دیدار شاه به
پیشنهاد برخی شخصیتها از جمله شݠهید مرتضی مطهری؟حر؟ و شݠهید
زندانی سازمان
دݡکݡݡتر بݠهشتی؟حر؟ برای جلوݡگݡݡیری از ریختن خون جوانان
ِ
مجاهدین با شاه دیدار ݡکݡݡرد .افزون بر این ،او برای آزادی دیݡگݡݡر زندانیان
سیاسیاز جملهمرحومعلیاݡکݡݡبرهاشمیرفسنجانیتالشݡکݡݡرد.
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1351
ت سیاسی و تبلیغاتی
• برای حمایت از ایستادݡگݡݡی مردم جنوب ،فعالی 
خود را افزایش داد و بیانیههایی خطاب به افݡکݡݡار عمومی در داخل و خارج
ݡکݡݡشور صادر ݡکݡݡرد و در مساجد و ݡکݡݡلیساها و دانشݡگݡݡاهها به سخنرانی
و ایراد خطبه پرداخت و دربارۀ پیامدهای ݡکݡݡوتاهی دولت در پذیرفتن
مسئولیتهایشدر دفاعاز جنوبوتوسعۀ مناطقمحرومهشدار داد.
• بنا به دعوت مفتی آسیای میانه ،شیخ ضیاءالدین باباخانوف ،برای
دیدار از قزاقستانعازماتحادجماهیر شوروی شد.
• برای ادای مناسکݡ حج عازم عربستان سعودی شد و با ملکݡ فیصل،
پادشاه این ݡکݡݡشور ،دیدار ݡکݡݡرد .تالش برای وحدت مسلمین و مسئلۀ
مقدسات اسالمی شهر بیتالمقدس موضوع ݡگݡݡفتوݡگݡݡوی امام با
فیصل بود .در ادامه ،امام به بحرین و قطر و امارات متحدۀ عربی رفت و با

پادشاهاناینݡکݡݡشورهامالقاتݡکݡݡرد.

1352
• با آغاز جنگݡ  1973اعراب و اسرائیل ،امام صدر در بیانیهای به جهاد
دعوت ݡکݡݡرد و پیݡگݡݡیرانه به جمعآوری ݡکمکݡهای داوطلبانه برای
رزمندݡگݡݡانپرداخت.
• در ماه مارس برای ݡگݡݡردهمایی مردمی در شهر بعلبکݡ فراخوان داد ݡکݡݡه
صد هزار نفر ݡگݡݡرد هم آمدند.
• در ماه مه نیز در صور فراخوان داد ݡکݡݡه  150هزار نفر در آن حضور یافتند و
همݡگݡݡان همراه امام صدر سوݡگݡݡند یاد ݡکݡݡردند ݡکݡݡه تا زمانی ݡکݡݡه یکݡ انسان
محروماز هرفرقهاییایکݡمنطقۀمحرومدر لبنانوجودداشتهباشد،آرام
نݡگݡݡیرند.
لݡگݡݡیری «جنبش محرومان» و صدور «سند
• این تجمعها به شݡکݡ 
ݡگݡان» در حمایت از جنبش مطالبهآمیز امام صدر با امضای 190
فرهیخت ݡ
شخصیتازرهبرانفݡکݡݡریلبنانازهمۀݡگݡݡروههاوفرقههایلبنانیانجامید.

1353
• به دعوت آبای ݡکݡݡلیسای ݡکݡݡبوشیین بیروت در منسکݡ آغاز روزۀ
مسیحیان شرݡکݡݡت و خطبۀ آغاز روزه را القا ݡکݡݡرد.
یݡکݡݡرد،
• برای شرݡکݡݡت در «ݡکݡݡنفرانس صلح» ݡکݡݡه یونسݡکݡݡو آن را برݡگݡݡزار م 
به پاریس سفر ݡکݡݡرد .در این سفر او با شخصیتهای مختلفی از جمله
ݡکݡݡاردینالمارتی،اسقفاعظممسیحیانفرانسه،دیدار ݡکݡݡرد.

1354
• با آغاز جنگݡ داخلی لبنان در فروردین ماه ،امام صدر برای خاموش

• با دعوت امام صدر و زیر نظر او اقدامات الزم برای تشݡکݡݡیل «هیئت
ݡگݡݡفتوݡگݡݡوی ملی» صورت ݡگݡݡرفت .او خطمشی ݡکݡݡلی این ݡکݡݡمیته را
محافظت از همزیستی و تݡکݡݡیه بر ݡگݡݡفتوݡگݡݡو و ابزارهای دموݡکݡݡراتیکݡ
برایاصالحاتوپاسداریاز انقالبفلسطینتعیینݡکݡݡرد.
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• در ادامۀ تالشها برای حل بحران داخلی لبنان و خاموش ݡکݡݡردن آتش
فتنه و از میان بردن رویݡکݡݡردهای فرقهای پیشنهاد تشݡکݡݡیل مجلس
اعالی ِف َرق را داد.

• تأݡکݡݡید ݡکݡݡرد ݡکݡݡه لبنان ضرورتی تمدنی برای دنیاست و همزیستی
لبنانی ،ویژݡگݡݡی خاص لبنان است و صلح و آشتی ،سرنوشت تاریخی و
حتمیاسالمومسیحیتاست.
ِ

• در اعتراض به ادامۀ جنگݡ داخلی ،در  6تیر در مسجد الصفا در مجتمع
آموزشی عاملیه در بیروت ،دست به اعتصاب زد و به عبادت و روزهداری
مشغولشدوپساز پنجروز باتشݡکݡݡیلدولتآشتیملیوپذیرفتهشدن
مردمی امام صدر ،به اعتصاب خود پایان داد.
مطالبات
ِ

•در مراسمی ݡکݡݡه به مناسبت چهلمین روز درݡگݡݡذشت دݡکݡݡتر علی
شریعتی برݡگݡݡزار شد ،به حملههای خود بر ضد نظام شاه در ایران و به
حمایت فݡکݡݡری و عملی خود از جنبش اسالمی در ایران شدت بخشید.

• پس از اعتصاب به روستاهای القاع و دیراألحمر در بقاع رفت تا محاصرۀ
این روستاهای مسیحینشین را بشݡکݡݡند و فتنۀ فرقهای را خاموش
ݡکݡݡند.
لݡگݡݡیری جنبش أمل (ݡگݡݡروههای
• در ݡکݡݡنفرانسی مطبوعاتی خبر شݡکݡ 
ً
مقاومت لبنانی) را اعالن ݡکݡݡرد .این جنبش ݡکݡݡه قبال در چند میدان بر
ضد دشمن صهیونیستی وارد جنگݡ شده بود ،با هدف نقشآفرینی در
لݡگݡݡرفت.
آزادسازیسرزمینوانسانشݡکݡ 
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• تالشهای فشردهای با همݡکݡݡاری رهبران عرب برای پایان دادن به
جنگݡداخلیلبنانصورتدادݡکݡݡهنتیجۀآنبرݡگݡݡزاریݡکݡݡنفرانسریاض
در  24مهر و ݡکݡݡنفرانس سران در قاهره در  3آبان و ورود نیروهای بازدارندۀ
عربیبهلبنانبود.

1357
• به دنبال حملۀ اسرائیل به لبنان ،امام صدر در سفری دورهای به دیدار
عدهای از رهبران عرب رفت تا برای اجرای قطعنامۀ 425شورای امنیت
سازمان ملل و پایان دادن به بحران جنوب لبنان تالش ݡکݡݡند.
• در ادامۀ همین سفرها همراه شیخ محمد یعقوب و سید عباس
بدرالدین در  3شݠهریور به دعوت رسمی مقامات لیبی وارد این ݡکݡݡشور
شد و از ظݠهر 9شݠهریور تا امروز ارتباط با آنان قطع شد .لیبی ادعا ݡکݡݡرد ݡکݡݡه
مهمانانشخا کݡلیبیراترکݡݡکݡݡردهوبهایتالیارفتهاند .امادستݡگݡݡاههای
قضاییایتالیاولبنانپساز تحقیقاتیطوالنیاینادعاراردوورودهریکݡ
از این سه نفر به مرزهای دریایی ،خشݡکݡݡی و هوایی ایتالیا را نفی ݡکݡݡردند.
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ݡکݡݡردن فتنه و آرام ݡکݡݡردن اوضاع در لبنان به تݡکݡݡاپو افتاد

ً
• با برقراری خوداداری در مناطق لبنان شدیدا مخالفت ݡکݡݡرد و آن
را سبب از بین رفتن مؤسسات و نهادهای رسمی و از دست رفتن
دستاورهایتودههایمؤمنوایجادذهنیتجداییطلبانهدانستݡکݡݡه
زمینهسازتجزیۀݡکݡݡشورمیشود.

آنچه در پی میآید ،مصاحبۀ سمیح هیدوس
دربارۀ پروندۀ ربایش امام موسی صدر و دو یار
همراهش است .آقای سمیح هیدوس از اعضای
نخستین جنبش أمل و نیز مشاور خانوادۀ امام
ݡکݡادرهای
ارشد و ݡ
ِ
موسی صدر در امر پیݡگݡݡیری پرونده است...

ربودن امام موسی صدر

آخرین اخبار از پروندۀ
ویژه نامــه رونمایی از پایگاه تخصصــی بازنمایی آثار امام موســی صـــدر

| | 14

جناب سمیح هیدوس ،چهل و یکݡ سال یعنی بیش از
چهاردهه از ربودن امام موسی صدر و دو همراهش شیخ محمد
یݡگݡݡذرد .بعد از  ۴۱سال چقدر هنوز
یعقوب و عباس بدرالدین م 
امیددارید؟
ً
اوال امید ما بر اساس نص الهی است .و خدا ما را همواره به امید
ً
ً
داشتن سفارش ݡکݡݡرده است .ثانیا امید ما صرفا درونی و امیدی
انتزاعی نیست .بلݡکݡݡه پیݡگݡݡیریهای دقیق و مستمر و اطالعات
یݡکݡݡند ݡکݡݡه امام و دو
به دست آمده نشان میدهد و تأݡکݡݡید م 
همراهانش زنده هستند و به همین علت است ݡکݡݡه نقطهی
عزیمت خانواده و ݡکݡݡمیتۀ پیݡگݡݡیری و مسئوالن پیݡگݡݡیری پروندۀ
همین اصل ثابت است ݡکݡݡه امام موسی صدر زنده و در لیبی
زندانی است ،اما در جایی ݡکݡݡه ما نمیدانیم .تالشهای مستمر
ما و دستاندرݡکݡݡاران با هدف آزادسازی ایشان و همراهانشان و
تضمینبازݡگݡݡشتسالمآنهاست.

ݡگݡان مطرح
ی و به حقی برای خوانند ݡ
در این باره سؤالهای منطق 
ً
نݡکݡݡه  ۴۱سال ݡگݡݡذشته و امام هماݡکݡݡنون  ۹۱ساله
میشود .اوال ای 
هستند .پاسخ ساده است :امام و دو همراهش زنده به لیبی سفر
نݡگݡݡونه ݡکݡݡه ݡگݡݡفته شد همۀ اطالعات و نشانهها
ݡکݡݡردند و هما 
یݡگݡݡیریها نشان میدهد ݡکݡݡه همچنان زنده هستند .ما با
وپ 
جزئیات ،و شهادتهای عدهای از همݡکݡݡاران قذافی ݡکݡݡه در لیبی
و در دیݡگݡݡر ݡکݡݡشورها بازجویی شدهاند ،طرف هستیم .همۀ این
اطالعاتدرݡکݡݡنارشهادتهایمستقیممسئوالنامنیتیدرلیبی
ما را نه فقط در مقابل فرضیۀ حیات بلݡکݡݡه در مقابل اصل ثابت
حیات امام قرار میدهد .ان شاءاهلل امسال آخرین باری باشد
یݡکݡݡنیم و این سالݡگݡݡرد
ݡکݡݡه ما سالروز ربوده شدن امام را برݡگݡݡزار م 
بهسالروزبازݡگݡݡشتاماموهمراهانشبهمیدانجهادشانتبدیل
ً
شود .لبنان امروز شدیدا به امثال امام صدر نیاز دارد.
آیا میتوانید به پیݡگݡݡیریهای دقیق و اطالعات و نشانههایی
ݡکݡݡه اشاره ݡکݡݡردید ،و نیز برخی بازجوییها را ذݡکݡݡر ݡکݡݡنید؟
ابتدا باید عرض ݡکݡݡنم ݡکݡݡه حجم زیادی از اطالعات بهدستآمده
از برخی همݡکݡݡاران و همدستان قذافی و نیز افرادی ݡکݡݡه در
ݡگݡاههای دادستانی لیبی هستند بررسی شده و
بازداشت ݡ
همپوشانیاش با اطالعات ما چکݡ شده است و نشاندهندۀ
حیاتهستند.
همچنین قاضی لبنانی ݡکݡݡه دبیر ݡکݡݡمیتۀ رسمی پیݡگݡݡیری و
گݡݡکݡݡنندۀ قضایی لبنان و دولت لیبی است از برخی
هماهن 
صورتجلسههایدادستانلیبیاطالعیافته،اینصورتجلسهها
حاوی اطالعاتی مرتبط با موضوع امام از بازداشتشدݡگݡݡان
است و به روشنی از تعدد و تغییر مستمر مݡکݡݡانها و زمانهای
زندانیشدناماموهمراهانشحݡکݡݡایتدارد.
یݡکݡݡنم:
اما اطالعات و نشانهها بسیار است ݡکݡݡه به برخی اشاره م 

دوم؛ بعد از سقوط قذافی ،یݡکݡݡی از زندانبانان زندانهای مخفی
ݡگݡیر شد؛ او در جریان بازجوییهایش
قذافی ،به نام حبیب مسعود ،دست ݡ
اعتراف ݡکݡݡرد ݡکݡݡه در سال ۱۹۹۲تا ،۱۹۹۴در زندان مخفی طرابلس موسوم
بهمݡکݡݡتبالنصرزندانبانامامموسیصدر بودهاست.
سوم؛ هانیبال قذافی فرزند معمر قذافی از سال  2015در لبنان زندانی
است .او اظهارات ضد و نقیضی دربارۀ پرونده امام صدر و ربودن او در لیبی
داشتهاست.
اما در جلسه رسمی بازجویی در دادݡگݡݡاه لبنان اطالعاتی را بیان ݡکݡݡرد ݡکݡݡه
حاݡکݡݡی از اطالع ݡکݡݡامل او از ݡکݡݡل پرونده و ماجرای ربودن امام بود .در پایان
جلسه بازجویی ݡگݡݡفت اطالعات دیݡگݡݡری هم دارم ݡکݡݡه آنها را فقط به
محض آزاد شدنم و پس از اینݡکݡݡه سوار هواپیما شدم ،اعالم خواهم ݡکݡݡرد.
یݡکݡݡی از اطالعات مهمی ݡکݡݡه بیان ݡکݡݡرد و از دو طریق مستقل دیݡگݡݡر هم
به ݡکݡݡمیتۀ پیݡگݡݡیری رسیده است این بود ݡکݡݡه امام تا سال  ،1984یعنی
 6سال پس از ربوده شدن در منزلی در منطقه الجنزور در حومۀ طرابلس
زندانیبود.
یݡکݡݡنید ؟
چرا این اطالعات امیدبخش را اعالم نم 
بایدعرضوتاݡکݡݡیدݡکݡݡنمݡکݡݡهحفظسالمتپیݡگݡݡیریهاوتحقیقاتاقتضا
یݡکݡݡند ݡکݡݡه اطالعات حاصل از بازجوییهایی ݡکݡݡه تݡکݡݡمیل نشدهاند و
م 

شݡکݡݡایت خانواده به دادݡگݡݡاه و شورای عالی قضایی لبنان به ݡکݡݡجا
رسیدهاست؟
پروندۀ قضایی موضوع امام مراحل بسیاری داشته و تاݡکݡݡنون احݡکݡݡام
متعددی دربارۀ آن صادر شده است ،اما آخرین اخبار این است ݡکݡݡه
بازپرس پروندۀ نتایج تحقیقاتش را به شورای قضایی ݡکݡݡه بلندپایهترین
مرجعقضاییلبناناستارائهݡکݡݡردواینشورادوماهپیشاحݡکݡݡامغیابی
بازداشت عدهای از ارݡکݡݡان سابق نظام لیبی را صادر ݡکݡݡرد .این احݡکݡݡام بر
مبنای شݡکݡݡایت تݡکݡݡمیلی خانوادۀ امام صدر به دادستانی لبنان است
ݡکݡݡه پس از دادخواستهای مرتبط قبلی داده شده بود .تحقیقات و
بررسیهای الزم از سوی بازپرس و بر مبنای اطالعات بهدست آمده
یݡگݡݡیری لبنانی و دستݡگݡݡاههای مرتبط انجام
از طرف هیئت رسمی پ 
ݡگݡݡرفت زیرا این دستݡگݡݡاهها مأمور شده بودند ݡکݡݡه اطالعات امنیتی
خود را در اختیار دادݡگݡݡاه قرار دهند .شاخصترین متهمانی ݡکݡݡه حݡکݡݡم
بازداشتشان به صورت غیابی صادر شده عبارتاند از عبدالسالم جلود،
نخست وزیر اسبق لیبی ،موسی ݡکݡݡوسی ،وزیر خارجۀ اسبق لیبی ،سیف
االسالم قذافی ،فرزند قذافی ،عبداهلل سنوسی ،باجناق قذافی ،و چند نفر
دیݡگݡݡر.حݡکݡݡم بازداشتهانیبالقذافی نیز بهصورت حضوری صادر شد.
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ت مستقیم مصطفی عبدالجلیل ،رئیس مجلس انتقالی
اول؛ شهاد 
انقالب لیبی ،ݡکݡݡه در اواخر حݡکݡݡومت قذافی وزیر دادݡگݡݡستری نیز بود.
وی در سال  ۲۰۱۲و در ماههای نخست پس از سقوط قذافی ،در دیدار با
اعضای ݡکݡݡمیتۀ رسمی پیݡگݡݡیری ݡکݡݡه پس از سقوط طرابلس به لیبی سفر
ݡکݡݡردند ݡگݡݡفت :اطالعات نشان میدهد ݡکݡݡه امام و همراهانش همواره
از زندانی به زندان دیݡگݡݡر برده میشدند .وقتی از او پرسیدند ݡکݡݡه این
اطالعات مربوط به چه دورهای است ݡگݡݡفت اینها مربوط به همین چند
سالاخیراست.

یݡگݡݡیریهستند،سریبماند.
همچناندر حالپ 

یادداشتهایی حجة االسالم و المسلمین دݡکتر
نجف لکݡ زایی ریاست محترم پژوهشݡگݡاه علوم
و فرهنگݡ اسالمی در خصوص شخصیت امام
موسی صدر به مناسبت رونمایی از پایݡگݡاه تخصصی بازنمایی آثار
امام موسیصدر...

ّ
همبستݡݡگی،پیوستݡݡگیوعزت ّامتاسالمی

پیݡݡگیرهمݡݡگرایی،هماهنݡݡگی،همݡکاری

امام موسی صدر:
ویژه نامــه رونمایی از پایگاه تخصصــی بازنمایی آثار امام موســی صـــدر
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فردسازی از طریق خودسازی و دیݡگݡرسازی نقطه شروع اقدامات
امام موسی صدر بود ،پس از آن ݡکه تصویری از بحرانها و
مشݡکالت برایش رخ نمود .اما مقصد و مقصودش جامعهسازی
ً
و نهایتا امتسازی و دولتسازی بود.
مݡگݡرایی ،هماهنݡگݡی ،همݡکاری ،همبستݡگݡی و پیوستݡگݡی
ه
مراحلی بود ݡکه از سیره و عمل اجتماعی ایشان قابل رصد و
مݡگݡرایی برای غلبه بر واݡگݡرایی؛ بهویژه واݡگݡرایی
دریافت است .ه 
موجود میان پیروان اهلبیت؟مهع؟در مرحله اول و میان شیعیان
با دیݡگݡر ݡگݡروههای مذهبی در مرحله دوم؛ هماهنݡگݡی برای غلبه
بر تعارضات قومی و مذهبی و طایفهای در لبنان؛ همݡکاری برای

غلبهبرتنازعاتونهادینهݡکردنتبادلوتعاونمیانآحادلبنانیها
و فلسطینیها و سوریها و...؛ همبستݡگݡی در جهت مقابله با
وابستݡگݡیهای مدنظر نظام سلطه از طریق تقویت انسجام میان
ݡکشورهای اسالمی؛ یݡگݡانݡگݡی و پیوستݡگݡی در جهت نفی ادغام و
کݡݡگݡونݡگݡیاز طریقاحترامݡگݡذاشتنبهارزشها،فرهنگݡوخط
ی 
قرمزهای اقوام ،طوایف ،ادیان و مذاهب ݡگݡوناݡگݡون .هم ه اینها
مقوم ّ
زمینهساز و ّ
لݡگݡیریشݡکوهمندآن
عزت ّامتاسالمیوشݡک 
خواهدبود.
در نهایت تالش میݡکرد تا تمامی این ظرفیتها در خدمت
بسط عدالت و رفع تبعیض و ظلم قرار ݡگݡیرد ،از طریق بسیج همه
امݡکانات و همه منابع انسانی برای مقابله با دشمنان انسانیت
بهویژه ّ
«شر مطلق» رژیم غاصب صهیونیستی و تشݡکیل ائتالف
بزرگݡ و فراݡگݡیر برای مقابله با این رژیم جنایتݡکار در جهت احقاق
لݡگݡری و
حقوق مردم مظلوم فلسطین و مبارزه با هر نوع اشغا 
تجاوز.

رییس شورای پژوهشی پژوهشݡکده مدیریت اطالعات و مدارکݡ
اسالمی با اشاره به برخی بروندادهای فناورانه براساس طرح بومی
مدیریت اطالعات و دانش در این مرݡکز علمی ݡکاربرد ابزارهای
نوین فناوری را در این بخش تاثیر ݡگݡݡذار دانست و افزود :این
پژوهشݡکده از دهه  70در جهت تولید نرم افزارهای اسالمی قدم
برداشته و تاݡکنون محصوالت متنوع و متعددی مانند پایݡگݡݡاه
مدیریت علوم اسالمی ،ݡکتابخانه دیجیتال ،سامانه مدیریت
ݡگݡاه های تخصصی برای قطب های فݡکری فرهنݡگݡݡی
دانش ،پای ݡ
دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم ،پایݡگݡݡاه ویݡکی ،آیه یاب،

در پایݡݡگاه بازنمایی آثار امام موسی صدر

حجةاالسالموالمسلمیندݡکترمحمدهادییعقوبنژاد،معاون
ݡگݡاهعلوموفرهنگݡاسالمیدر ادامهتصریحݡکرد:
پژوهشیپژوهش ݡ
ݡگݡران
این پژوهشݡکده با بیش از سه دهه فعالیت پر تالش پژوهش ݡ
و هم فݡکری با صاحبنظران طراز اول در عرصه مدیریت دانش
موفق به تولید برند ݡکارآمد با ارزش افزوده باالیی شده است ݡکه
در صورت بهره بری مدیریت ݡکالن پژوهشی حوزه های علمیه و
ݡگݡرفیدر بازیابیحوزه
فعاالنعرصهعلومدینی،میتواندتحولش ݡ
علوماسالمیوانسانیایجادنماید.

ݡکاربران میتوانند با ورود به پایݡگݡݡاه تحت وب یا استفاده از
نرم افزار دسݡکتاپ به تمامی متون  12جلد ݡگݡݡام به ݡگݡݡام با امام
موسیصدر دسترسیپیداݡکردهودر تمامیمتون،اصطالحاتو
نمایههابهتفݡکیکݡجستجوݡکنند.

هفتهزار نمایهتخصصی

سرپرستپژوهشݡکدهمدیریتاطالعاتومدارکݡاسالمیبااعالم
ݡگݡاه تخصصی آثار امام موسی صدر ݡگݡݡفت:
خبر رونمایی از پای ݡ
این پژوهشݡکده با ایجاد و توسعه استانداردهای نوین و روزآمد
در موضوع مدیریت اطالعات و دانش به خصوص در حوزه علوم
اسالمی به بازنمایی علوم و معارف اسالمی ݡکمکݡ شایانی ݡکرده
است.

سرپرست پژوهشݡکده مدیریت اطالعات و مدارکݡ اسالمی در
ݡگݡفت :این پایݡگݡݡاه تخصصی به دنبال اجرایی شدن تفاهم
پایان ݡ
نامه پژوهشݡکده مدیریت اطالعات و مدارکݡ اسالمی با موسسه
ݡگݡی تحقیقاتی امام موسی صدر و در مدت 30ماه فعالیت
فرهن ݡ
ݡگݡام
علمی بیش از  7000نمایه موضوعی تخصصی را از مجموعه« ݡ
به ݡگݡݡام با امام موسی صدر» با بهره ݡگݡݡیری از تجارب سه دهه
ݡکارعلمی و ݡکارشناسان فنی به ݡکمکݡ جدیدترین فناوریهای
روز دنیاتهیه،تولیدشدهودر دوبستروبودسݡکتاپپیاد هسازی
و منتشر شدهاست.

ویژه نامــه رونمایی از پایگاه تخصصــی بازنمایی آثار امام موســی صـــدر

ݡگݡزیده ای از یادداشت های حجة االسالم و
ݡ
المسلمین دݡکتر یعقوب نژاد معاون پژوهشی
ݡگݡاه علوم و فرهنگݡ اسالمی و سرپرست
پژوهش ݡ
پژوهشݡکده مدیریت اطالعات و مدارکݡ اسالمی به مناسبت
ݡگݡاهتخصصیبازنماییآثار امامموسیصدر...
رونماییاز پای ݡ

روایت یاب ،نرم افزارهای متعددی مثل مطهر ،نجم ،خطیب،
التمهید ،اصول فقه ،علوم قرآنی و ...را به جامعه اهل تحقیق
تقدیم ݡکرده است ݡکه پایݡگݡݡاه تخصصی بازنمایی آثار امام موسی
صدر از جدیدترین این آثار به شمار می آید.
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ݡگݡݡزیدهای از سخنرانی آیتاهلل علیرضا اعرافی ،مدیر
حوزههایعلمیهسراسرݡکݡݡشور،در مراسمرونمایی
ݡکݡݡتاب روح تشریع در اسالم ...تیرماه1392 /
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امام موسی صدر
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جایݡگݡݡاه و نقش عالمان دین جایݡگݡݡاه برجسته و ممتازی است .در
اندیشهاهلبیت؟مهع؟عاِلمدینفردیاستݡکݡݡههممیراثانبیاءو
پیشوایاندینراصیانتو همبهݡگݡݡونهایاز آنانوامامعصرنیابت
یݡکݡݡند .عالمان دین مانند دیݡگݡݡر قشرها و طبقات هم از نظر
م 
علمی و شخصیتی دارای درجات و مدارج هستند و هم تیپهای
ݡگݡݡوناݡگݡݡون شخصیتی در میان آنان و در حوزههای علمیه مشهود
ن حوزه،
است .و به رغم وجود مشترݡکݡݡات فراوان در میان بزرݡگݡݡا 
تفاوترویݡکݡݡردهاونݡگݡݡاههاوبینشهارانیزشاهدهستیم.در عصر
مدرنیته و در دنیای جدید ݡکݡݡه جهان اسالم با دنیای جدید غرب
مواجه شد ،حوزهها و عالمان دین نیز مواجهههای ݡگݡݡوناݡگݡݡونی با
آن داشتند .در میان این ݡگݡݡستردݡگݡݡی مواجهه ،شخصیتهایی
مانند امام موسی صدر ،شهید صدر ،شهید مطهری؟حر؟ ،امام
خمینی؟حر؟ و شهید بهشتی؟حر؟ ،وجود دارند ݡکݡݡه رویݡکݡݡرد آنان در
تیپبندی حوزهها ،متمایز و متفاوت است .در این ݡگݡݡفتار قصد
یشخصیتیایشان
دارمبهامامموسیصدر بپردازموبیستویژݡگݡ 
رابرشمارم.مجموعۀاینویژݡگݡیهانشانمیدهدݡکݡݡهامامموسی
صدر میتواند به نیازها و تفاوتهایدنیای امروز پاسخ دهد و با آن
ارتباطبرقرار ݡکݡݡند .برخیاز ویژݡگݡیهایایشانجنبۀشخصیدارد
ݡگݡر آن به جنبه تیپ جدید و تیپ طراز مناسب با
و بخش عمدۀ دی ݡ
دنیایمعاصراشارهدارد.

1

خانواده عریق و درختی تنومند و ُپربار و برگݡݡ .خاندان صدر
خاندانی ُپرشاخ و برگݡ و شجره طیبهای است ݡکݡݡه در دو قرن اخیر
َ
عالمان بزرݡگݡݡی را به جهان اسالم و عالم تشیع تقدیم ݡکݡݡرده است

ݡکݡݡه از میان آنان میتوان به شهید سید محمدباقر صدر ؟حر؟و امام
موسی صدر اشاره ݡکݡݡرد.

2

استعداد و هوش شخصی و سرشار .برای رسیدن به درجۀ
علمی و جایݡگݡݡاه اجتماعی شهید صدر و امام موسی صدر مسیر
طوالنی را باید پیمود .این درحالی است ݡکݡݡه آنان در  30تا40
سالݡگݡݡی در طراز باالیی از علم و دانش و فݡکݡݡر و فرهنگݡ و اخالق
و مدیریت رسیدند و هوش سرشارشان به ݡگݡݡونهای بود ݡکݡݡه
نݡکݡݡه
در زمانی ݡکݡݡوتاه راههای دراز علمی را طی ݡکݡݡردند .چنا 
همدورهای ایشان مانند آیتاهلل شبیری زنجانی،مرحوم شهید
بهشتی؟حر؟ و آیتاهلل مݡکݡݡارم شیرازی بر هوش و نبوغ فردی آنان
ݡگݡݡواهیدادهاند.

3

جامعیت فقهی و حݡکݡݡمی .امام موسی صدر در حݡکݡݡمت و
فلسفه ݡکݡݡه از دروس مهم حوزه است ،شاݡگݡݡرد علما و بزرݡگݡݡان
دین بوده و صاحب فݡکݡݡر و اندیشه و ایدههای نو و در عین حال
مجتهدی جامع است .اندیشۀ امام موسی صدر در این زمینه به
امامخمینی وشهیدمطهریشبیهاست.

4

جامعیت درونحوزهای و برونحوزهای .امام موسی صدر
با اندیشههای فلسفی و سیاسی و فݡکݡݡری دنیای جدید و غرب
آشناست .او به دانشݡگݡݡاه رفت و افݡکݡݡار جدید فیلسوفان غرب
را مطالعه ݡکݡݡرد .آشنایی با تفݡکݡݡر جهان غرب توانایی ویژهای به
عاِلم دینی میدهد تا در ݡکݡݡار خود موفق باشد و با نخبݡگݡݡان و
فرهیختݡگݡݡانجوامعارتباطبرقرارݡکݡݡند.

5

جذابیت اخالقی و شخصیت جذاب .امام موسی صدر با
اخالق نیݡکݡݡو ،معاشرت زیبا و جاذبه شخصیتی افراد را جذب خود
یݡکݡݡرد .این جاذبه ݡکݡݡه در اصطالح روانشناسی به آن جاذبۀ
م 
یݡگݡݡویند ویژݡگݡݡی مهمی در رهبران و عالمان دین
میان فردی م 
و نخبݡگݡݡان جامعه است .جاذبه میان فردی توانایی اثرݡگݡݡذاری و

6

ݡگݡاه .بحث سنت و
جمع مناسب میان سنت و تجدد و حوزه و دانش ݡ
ݡگݡاهموضوع
مدرنیتهودنیایسنتیوجدیدومباحثاتمیانحوزهودانش ݡ
مفصلی در جهان اسالم است .در عصر قبل و ماقبل آن نادرند افرادی ݡکݡݡه
سنت حوزه را به طور ݡکݡݡامل درکݡ ݡکݡݡرده باشند و میراث سنتی را از موضع
اجتهادیودر عینحالدنیایجدیدبفهمندوبتوانندبینسنتوتجدد
ݡگݡاهی اصیل و درست و بدون افتادن در
پیوند برقرار ݡکݡݡنند؛ آن هم از پای ݡ
ورطههایانحرافواشتباه.امامموسیصدر از رویݡکݡݡردیجامعومناسب
بین سنت و تجدد و میراث پیشین و دنیای جدید بهره بردهاست.

7

بیانی رسا و شیوا و مؤدبانه و حݡکݡݡیمانه .ادبیات ݡگݡݡفتاری برای
نخبݡگݡݡان و فرهیختݡگݡݡان و بهویژه عالمان دین بسیار مهم است؛ اینݡکݡݡه با
چه ادبیاتی سخن بݡگݡݡوید و با چه منطق ݡگݡݡفتاری با دیݡگݡݡران رابطه برقرار
ݡکݡݡند .ادبیات درست و ݡگݡݡفتار قوی و منطق مناسب و بیان رسا و شیوا از
ویژݡگݡیهایبازرشخصیتامامموسیصدر است.

8

ذوق سلیم و تحلیل و برداشتهای درست از منابع و متون دینی.
ݡگݡیری و ارائۀ مفاهیم و ادبیات نو و برداشتهای زیبا از آیات و روایات،
بهر ه ݡ

9

فرا رفتن از ݡگݡݡفتمان درون حوزهای و برقراری دیالوگݡݡ .امام موسی
صدر از قدرت ارتباطی و رویݡکݡݡرد فراݡگݡݡفتمانی برخوردار است ݡکݡݡه در بین
اصیل
همه عالمان ما نیست؛ چراݡکݡݡه ممݡکݡݡن است ݡکݡݡسی از ݡگݡݡفتمان ِ
اسالمی دینی یا حوزهای بیرون رفته و دچار انحراف شود .امام صدر قدرت
برونرفتاز ݡگݡݡفتمانخودیوورودبهݡگݡݡفتمانهایبادیݡگݡݡرانراباحفظ
اصالتها و چارچوبها دارد.

10

درکݡ همزمان قم و نجف و رویش جوانههای اصالحی در نظامهای
حوزوی .در سده اخیر ،دو حوزه نجف و قم نقش محوری در جهان اسالم
وتشیعداشتهاند.بنابراین،درکݡهردوحوزهاز امتیازاتاست.امامموسی
صدر با شاݡگݡݡردی در هر دو حوزه ،محضر اساتید و علمای بسیاری را درکݡ
ݡکݡݡرده و با نݡگݡݡاهی نقادانه آسیبهای هر دو را شناخته و اندیشههای
حݡگݡݡرایانه برای ارتقاء آنها ارائه داده است.
اصال 

11

قدرت مدیریت و رهبری .جمع جهان علم و اندیشهورزی و جهان
َ
سیاست و مدیریت و رهبری اجتماعی و سیاسی ݡکݡݡه عالمی دیݡگݡݡر است،
دشوار است .امام صدر از همان جوانی در ݡکݡݡنار ابعاد علمی و فݡکݡݡری و
فرهنݡگݡݡی و اندیشههای نو و ناب فلسفی ،فقهی و تفسیری ،از قدرت
رهبری و مدیریت بهرهمند بود .آنچه ݡکݡݡه ایشان در لبنان انجام داد آغازی
بود ݡکݡݡه همچنان ادامه دارد.

12

مرد هجرتهای بزرگݡݡ .هجرت فصل مهمی در زندݡگݡݡی افراد است.
قدرت مهاجرت و انتخاب هجرت نیز از اهمیت برخوردار است .هجرت
مقولهایاستݡکݡݡهدومعنادارد؛هجرتباطنیݡکݡݡهعرفابدانپرداختهاند
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اثربخشیبهشخصمیدهد.

عمق جان مخاطب و ضمیر او نفوذ ݡکݡݡند هنر ویژهای
به ݡگݡݡونهای ݡکݡݡه در ِ
است ،ݡکݡݡه همݡگݡݡان از آن بهره نجستهاند .عالمان ،فیلسوفان و فقیهان
یݡکݡݡنند.
بزرݡگݡݡیهستندݡکݡݡهمطلبرابابیانیمنطقیعرضهواز آنعبور م 
در مقابلهستندافرادیݡکݡݡهبامهارتویژهایاز ادبیاتجدیدومفاهیمنو
یݡکݡݡنند،وبرداشتهاییصحیحوبسیار جذابارائهمیدهند.
استفادهم 
تفاسیر امام موسی صدر از این ݡگݡݡونه است.

و هجرت ظاهری .در قرآن دو هجرت ظاهری مطرح است؛ هجرت برای
دفاع و جهاد و هجرت برای فراݡگݡݡیری علم و دانش .امام موسی صدر
اهل هجرتهای بزرگݡ است .ایشان در قم متولد شد و در آنجا تحصیل
ً
ݡکݡݡرد .سپس ،به نجف رفت و تجارب زیادی اندوخت و مجددا به قم
بازݡگݡݡشت.پساز مدتیبهلبنانهجرتݡکݡݡرد؛لبنانسرزمینی ُپرتالطمو
معرݡکݡݡه اندیشهها و آرای جهان اسالم و خاورمیانه است .این هجرت رمز
بزرݡگݡݡیاینشخصیتمتعالیاست.هجرتبهسرزمینیناآشناورسیدن
بهجایݡگݡݡاهرفیع،از پدیدههایشݡگݡݡفتانݡگݡݡیزشخصیتایشاناست.

13

ݡگݡی امام موسی
مرد سفرهای بزرگݡ و رایزنیهای عظیم .در زند ݡ
صدر سفرها و رایزنیها و ورود به ݡگݡݡفتوݡگݡݡوهای حساس علمی و
سیاسیواجتماعیفراواناست.

14

مرد مبارزه .مبارزه با اسرائیل در قلب خاورمیانه و همراهی با
فلسطین و آرمان بزرگݡ آن.

15

ویژه نامــه رونمایی از پایگاه تخصصــی بازنمایی آثار امام موســی ص ــدر
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مرد ݡگݡݡفتوݡگݡݡوی ادیان و مذاهب و اندیشه تبلیغی و تعاملی
میاندینی و میانمذهبی .امام موسی صدر از مبدعان و مبتݡکݡݡران این
حرݡکݡݡتعظیمبهشمار میآید.

16

پایهریزی مقاومت .آنچه ݡکݡݡه امروز شاهد آن هستیم ادامۀ تالش و
نݡگݡݡذاریاواست.
نهادسازیوبنیا 

17

احیاءݡگݡݡری جریان شیعی در قلب خاورمیانه .حرݡکݡݡت بزرگݡ امام
صدر در لبنان بر انقالب اسالمی ایران تأثیر داشته ،همانطور ݡکݡݡه از آن
اثر پذیرفته است .تحوالتی ݡکݡݡه امام موسی صدر در لبنان پایهریزی و
پس از آن استمرار یافت ،در ارتباط با ایران تحوالتی دوسویه است؛ تأثیر
ّ
وتأثرپذیراست.

18

نݡگݡݡاه عمرانی و اقتصادی و فعالیتهای خیرخواهانه .رسیدݡگݡݡی
به محرومان ،مستمندانوبانݡگݡݡاهعلمیاز دیݡگݡݡراقداماتایشاناست.

19
 20بهرهمندی از شبݡکݡهای از همراهان.
همراهی با امام و انقالب اسالمی.

اݡگݡݡر صبوری ،دریادلی ،ایستادݡگݡݡی ایشان را و نیز نهراسیدن از سختیها
و امواج بال را ،در ݡکݡݡنار بیست ویژݡگݡݡی شخصیتی ایشان از ُبعد علمی،
یݡکݡݡنیم ݡکݡݡه
فرهنݡگݡݡی ،فݡکݡݡری ،اجتماعی و سیاسی قرار دهیم ،درکݡ م 
امامموسیصدر شخصیتیاستݡکݡݡهنیاز امروزنسلجواندر همهعالم
اسالم است .عالمان دینی ݡکݡݡه مجتهد هستند و ریشه در سنت دارند
یݡکݡݡنند.
یݡگݡݡیرد ،اما افقهای روشن باز م 
و در مسیر انحراف قرار نم 
دیدݡگݡݡاههای روشنی دارند و با علم و دانش و اخالق و ادب و حݡکݡݡمت و
یݡکݡݡنند.
درایتخویشجامعهراهدایتم 

• نݡکته مهم در اندیشه و عمل امام موسی صدر این است ݡکه او
بر خالف بسیاری از روشنفݡکران و عالمان ،وقتی ایدهای را طرح
میݡکند تالش دارد تا از راههای مشروع آن را تحقق بخشد .ݡکار

فلسفهسیاسیاست...

• نݡکته دیݡگݡر بحث آزادی است .به نظر من فضای امام صدر در
لبنان چه از حیث نظری و چه در حیطه عملی نمیتواند فارغ از
این بحث باشد .آشنایی من با امام صدر هم از بحث آزادی اتفاق
یݡگݡوید ݡکه حتی صیانت از آزادی هم جز با
افتاد .امام صدر م 
آزادی ممݡکن نیست .من در یکݡ فصل مساله آزادی از دیدݡگݡاه

یݡگݡوید ݡکه دولت نباید سݡکوالر و
• امام صدر به عنوان مثال م 
فرق هݡگݡرا و مستبد باشد .میتوان از این نظریهها الهام ݡگݡرفت و آن
را برای استفاده جامعه ایران تبیین ݡکرد .به دلیل همین سنخ از
مباحث من قصد داشتم تا اسم ݡکتاب را «فلسفه سیاسی امام
موسی صدر» بݡگݡذارم ،اما به دالیلی از این عنوان منصرف شده
و در مشورت با اساتید به عنوان فعلی رسیدم .نام ݡکتاب نشان
دهنده آن است ݡکه راه پژوهش همچنان باز است و دیݡگݡران هم
میتوانند به آن بپردازند .ݡکتاب دیݡگݡری ݡکه به زودی با تالیف
من منتشر میشود درباره نظریه تمدنی امام موسی صدر است
ݡکه میتواند مݡکمل این ݡکتاب باشد و باب ݡگݡفتوݡگݡو درباره
اندیشه سیاسی امام موسی صدر را باز ݡکند.امیدوارم این ݡکتاب
باب ݡگݡفتوݡگݡو درباره اندیشه سیاسی امام صدر را باز ݡکند

«درآمدی بر اندیشه سیاسی امام صدر»

• یݡکی از مباحث ݡکلیدی در این ݡکتاب معرفی امام صدر به
عنوان فیلسوفی است ݡکه در حݡکمت متعالیه رشد و نمو پیدا
ݡکرده است .البته او فرصت نݡگݡارش ݡکتاب نداشت و ما اݡکنون
اثرخالصفلسفیازاونداریم،امامحتوایاندکݡنوشتارهاومباحث
و ݡگݡفتار امام صدرسرشاراز مفاهیم حݡکمت متعالیه مانند بحث
جسمانی الحدوث و روحانی البقا ،رابطه نفس و بدن ،وحدت در
ݡکثرت و ݡکثرت در وحدت و ...است .این یکݡ نقطه ثقل مهم
است و ما برای نخستین بار در ݡکتاب «درآمدی بر اندیشه امام
موسی صدر» ما با امام صدر فیلسوف مواجه میشویم .البته این
نافی مباحث قرآنی و فقه او نیست و به طور ݡکل حݡکمت متعالیه
همه اینها را در خود جمع دارد.

تماصلیݡکتاب

• این ݡکتاب را باید نخستین جلد از مباحث تقریر شده درباره
اندیشه سیاسی امام صدر تلقی ݡکرد .به نظرم یکݡ مجلد دیݡگݡر
درباره فقه سیاسی از نظر امام صدر باید تالیف شود .تم اصلی
ݡکتاب «درآمدی بر اندیشه سیاسی امام صدر» فلسفه سیاسی
است و دو فصل مهم هم به آزادی و عدالت به عنوان دو مفهوم
فربهدر فلسفهسیاسیاختصاصپیداݡکردهاست.ایندومفهوم
در اندیشه امام صدر هم فربه و مهم هستند.

• بحث نظری دولت و اینݡکه نݡگݡاه امام موسی صدر به دولت
چیست؟ نیز برای نخستین بار در این ݡکتاب مطرح شده است.
این نݡکته هم مهم است ݡکه امام صدر در لبنان چݡگݡونه نظام
سیاسی را تبیین میݡکند ݡکه همه شهروندان فارغ از دین و
عقیده در آن نظام مورد توجه قرار ݡگݡرفته و بتوانند رفاه نسبی
داشته باشند؟ البته درباره این نݡکته در این ݡکتاب فط توانستم
بخشهایی را ترسیم ݡکنم و تبیین مفصل آن در ݡکتاب دیݡگݡرم
یݡگݡیرد .در آن ݡکتاب من
ݡکه در دست نݡگݡارش است ،صورت م 
شرح میدهم ݡکه نظر امام صدر درباره دولت آسمانی چیست؟
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ک زایی دانشیار ݡگݡروه فلسفه
دݡکتر شریف ل ݡ
سیاسی پژوهشݡکده علوم و اندیشه سیاسی
پژوهشݡگݡاه علوم و فرهنگݡ اسالمی ݡگݡزیده ای از
ݡکتاب « درآمدی بر اندیشه سیاسی امام موسی صدر»...

امامصدر راتبیینݡکردم،امادر سایرفصولهماینمبحثحضور
دارد و همه مباحث را به هم پیوند میدهد .البته اݡگݡر مخاطبان
ݡکتابرااز ابتداتابهانتهادقیقمطالعهݡکنند،متوجههردوبحث
خواهندشد.
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نبودهوواقعیتدارد،بنابراینمیتوانیکݡطرحپژوهشیراݡکه محتوای
این دو تفݡکر را بررسی و مقایسه ݡکند تعریف ݡکرد .هر دو از بزرݡگݡان
فرهنگݡ و اندیشه سیاسی معاصر هستند ،اما حق هیچ یکݡ به درستی
ادا نشده است .تعبیری از آن دوران هست ݡکه سیدجمال را مالصدرای
زمان خود میدانست ،چرا ݡکه به حݡکمت عملی توجه داشت .میتوان
امام موسی صدر را مالصدرای دوره خود تلقی ݡکرد.
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مهم من در این ݡکتاب نشان دادن این نݡکته است ݡکه اندیشه و عمل
امام صدر از هم جدا نیست .مبنای این نݡکته نیز حݡکمت متعالیه است
ݡکه در آن توامان بودن نظر و عمل توصیه و اثبات میشود .این ݡکتاب
به هر حال قرائت من از اندیشه سیاسی امام صدر است ݡکه امیدوارم
دیݡگݡران به نقد آن بپردازند و در این نقدها و ݡگݡفتوݡگݡوهاست ݡکه ابعاد
جدیدیاز اندیشهسیاسیامام موسیصدر عیان میشود.
• امام صدر خود بیان ݡکرده بود ݡکه من میخواهم پروژه ناتمام
سیدجمالالدین اسدآبادی را به اتمام برسانم .یافتههای جدید من
اشترا کݡ نظر این دو متفݡکر برجسته را نشان میدهد و برخی تعابیر امام
صدر نیز بسیار شبیه تعابیر سیدجمال است .این حرف امام صدر تعارف

ݡگݡستان زبان و ادب فارسی ،در مراسم رونمایی
فرهن ݡ
مجموعۀ ݡگݡݡام به ݡگݡݡام با امام/06اسفندماه1396 /

ما ادعا میݡکݡݡنیم زبان فارسی دومین زبان جهان اسالم است
ݡکݡݡه ادعایی است درست ،بجا ،منطقی و تاریخی .حال اݡگݡݡر سؤال
ً
ݡکݡݡنیم ݡکݡݡه نخستین زبان جهان اسالم ݡکݡݡدام زبان است ،قطعا
همه متفقالقولاند ݡکݡݡه زبان عربی است .با وجود پیوندهای
ریشهدار ،تاریخی و عمیقی ݡکݡݡه ما 1400سال با این زبان داریم،
ݡگݡر
متأسفانه ،امروز خروجی این میراث به اندازۀ خروجی دی ݡ
زبانهایزندۀدنیادر ایراننیست.دربارۀزبانݡکݡݡالسیکݡصحبت
یݡکݡݡنم .با مقایسهای
یݡکݡݡنم .درمورد زبان معاصر صحبت م 
نم 
بین فرآوردههای فݡکݡݡری ،ادبی و فلسفی ݡکݡݡه ترجمهای است از
ً
زبانهای فرنݡگݡ ِݡی انݡگݡݡلیسی ،فرانسه ،اسپانیایی ،آلمانی و بعضا
عربی معاصر به فارسی ترجمه
روسی و آثاری ݡکݡݡه از فرهنگݡ و ِ
زبان ِ
شده،خواهیمدیدݡکݡݡههمآثار در مقایسهباآنهااندکݡاستوهم
تعداد مترجمانتواناو قابلو مورداعتمادݡکݡمشمار است.
بهجرئتمیتوانݡگݡݡفتݡکݡݡهتعدادمترجمانقابلبهمعنیدقیق
و فنی ݡکݡݡلمه از زبان عربی به زبان فارسی به تعداد انݡگݡݡشتان دو
یݡکݡݡنم ݡکݡݡه مقولۀ من زبان عربی
دست نمیرسد .تأݡکݡݡید م 
معاصر است .حال با توجه به این محدودیت ،با توجه به این
چالش پردازش چنین اثر سترݡگݡݡی در دوازده جلد به زبان فارسی

یݡکݡݡنند،
بعد از انقالب مؤسساتی ݡکݡݡه دایرهالمعارف تولید م 
متعددندوتجربههایخوبیݡکݡݡسبݡکݡݡردیمݡکݡݡهتصور نمیرفت.
پیش از انقالب فقط دو دانشنامه داشتیم :دایره المعارف
فارسی مصاحب و دانشنامۀ ایران و اسالم .ولی االن این تجربه
در این چهل سال ݡگݡݡذشته غنی شدهاست و حاصلش را هم
دیدهایم اݡکݡݡنون دانشنامۀ جهان اسالم و دایرهالمعارف تشیع و
دایرهالمعارف بزرگݡ اسالمی و دایرهالمعارفهای دیݡگݡݡر در تهران،
ݡگݡر در دسترس است .اما
قم ،مشهد ،اصفهان و جاهای دی ݡ
دانشنامه به مفهوم علمی سبکݡ و سیاق خاصی دارد ،شݡکݡݡل
و شمایل خاصی دارد ،مقاالتش ابعاد خاصی دارد ،ضرورتها،
اقتضائات و ایجابهای خاصی دارد ،اما «دانشنامۀ ݡݡگݡݡام به
ݡݡگݡݡام با امام» تفاوت دارد با تعریفی ݡکݡݡه ما از دانشنامه به مفهوم
علمی داریم .ݡگݡݡام به ݡگݡݡام با امام شامل مقولههای متعددی
است :نامه ،مصاحبه ،ݡگݡݡفتار سیاسی ،ݡگݡݡفتار عقیدتی ،مقالۀ
اندیشهبنیان،رهنمودتشݡکݡݡیالتیوشقوقمختلففعالیتهای
امام موسی صدر ݡکݡݡه در سخنان و ݡگݡݡفتارهای ایشان جلو هݡگݡݡر
شدهاست.
هرݡکݡݡداماز اینهازبانخاصخودشرادارد؛مفرداتودایرۀلغوی
یݡکݡݡند؛ مفاهیم
و واژݡگݡݡانی خودش را دارد؛ نثر خودش را اقتضا م 
فݡکݡݡری ،فقهی ،فلسفی و سیاسی در هریکݡ از اینها متجلی است
و باید همۀ اینها رعایت بشود؛ در نتیجه ،بایستهها ،ضرورتها و

اهمیتترجمهو ویژݡݡگݡݡیهایزبانــݡی
ݡݡگݡݡام به ݡݡگݡݡام با امام

دربارۀ امام موسی صدر سخن بسیار است ،سخن ݡگݡݡفته شده ،به
میان آمده ،سخن رفته و سخن خواهد رفت .بنده وارد این مقوله
لݡگݡݡیری
نمیشوم و فقط به خود اثر میپردازم و دربارۀ روند شݡکݡ 
آن،تشݡکݡݡیلهستۀآغازینبرایترجمهوویرایشومراحلاجرایی
و تولید نهایی نݡکݡݡاتی را متذݡکݡݡر میشوم .منتها فرصت را مغتنم
یݡکݡݡنم ݡکݡݡه سالهای
میشمارم و دغدغهای علمی را مطرح م 
سال در ذهن و ضمیر من هست و ݡگݡݡاهی هم آزاردهنده است.
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ݡگݡݡزیدهای از سخنرانی موسی اسوار ،عضو پیوستۀ

امری است بسیار دشوار .معالوصف ،به همت مؤسسۀ فرهنݡگݡݡی
تحقیقاتی امام موسی صدر و همݡکݡݡارانی ݡکݡݡه در این سالها یار و
یاور این مؤسسه بودند و جستوجوها و تالشهایی ݡکݡݡه شد ،چه
در تهران و چه در شهرهای دیݡگݡݡر ،مؤسسه توانست مجموعهای را
فراهم ݡکݡݡند و این مجموعه ݡکݡݡار ترجمه و ویرایش این اثر سترگݡ را
به نحو مطلوب تولید ݡکݡݡند ،و اما این مجموعه بهتنهایی خودش
دانشنامهاست.
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یݡکݡݡند.
الزاماتدیݡگݡݡریاقتضام 
نخستین چیزی ݡکݡݡه در این مجموعه الزم بود فراهم شود ،یکݡدست
ݡکݡݡردن برابرهای فارسی برای اصطالحات سیاسی ،اقتصادی ،علمی،
دینی ،فقهی ،عقیدتی و غیر اینهاست .دوم ،یکݡدست ݡکݡݡردن نامها
و اعالم است .به جرئت میتوان ݡگݡݡفت ݡکݡݡه این ترجمۀ فارسی حتی از
اصل عربی هم یکݡدستتر است .مورد سوم یکݡدست ݡکݡݡردن ادبیات
و نثر هر مقوله بنا به اقتضائات آن و نزدیکݡ ݡکݡݡردن آن به دایرۀ لغوی
مخاطبان و فهم و درکݡ و دریافت مخاطبان ،رعایت تفاوتهای سبݡکݡݡی
در موضوعات ݡگݡݡوناݡگݡݡون سیاست ،فقه ،فلسفه ،علم و الی آخر ،رعایت
عمقوغنایفݡکݡݡریموضوعاتاندیشهبنیاناست.
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امام موسی صدر در بسیاری از مطالب این مجموعه بحث فلسفی،
عقیدتی ،ماهوی دارند و پیدا ݡکݡݡردن مترجمی ݡکݡݡه تسلط بر مفاهیم
فلسفیداشتهباشد،سیاقراخوبدرکݡݡکݡݡندواینسیاقرابهخوبیبه
ً
فارسیبیانݡکݡݡند،واقعادشوار بود.ولیبحمداهللاینمجموعهتوانست
بر این ݡکݡݡار دشوار فائق آید و به مراد خود برسد .و در آخر ،رعایت بیان
مناسب برای مخاطب معاصر بهویژه نسلهای جوان به منظور آشنا
ݡکݡݡردن آنان با ادیشۀ امام موسی صدر یݡکݡݡی از هدفهای مهم ترجمۀ
اینمجموعهبودهاست.
و اما چالشها و دشواریهای ترجمه متون عربی چیست .یݡکݡݡی از
مهمترین ݡکݡݡمبودهایی ݡکݡݡه ما در نظام علمی ݡکݡݡشورمان و در بحث
ترجمه داریم ،ݡکݡݡمبود واژهنامهها و فرهنگݡنامههای تخصصی دو زبان
ݡگݡوناݡگݡݡونعلمیوسیاسیاست.ماچهار یا
عربی-فارسیدر رشتههای ݡ
پنج فرهنگݡ لغت نیمبند از عربی به فارسی داریم ݡکݡݡه برخی هم پر غلط
هستند.
در سالهای اخیر انتشارات فرهنگݡ معاصر یݡکݡݡی دو ݡکݡݡتاب ترجمه
ݡکݡݡرد ،والغیر .ما در زمینۀ اقتصاد ،علوم اداری ،جغرافی ،زمینشناسی،
مسائلنظامیازعربیبهفارسیفرهنگݡنامهنداریم.اݡگݡݡرهمباشدبسیار

ً
خݡگݡݡوی نیازهای روز نیست .این مجموعۀ
ابتدایی است و اصال پاس 
دوازدهجلدیسرشار از ایناصطالحاتاست.یافتنمعادلهایفارسی
برای این اصطالحات ݡکݡݡه معادل علمی و مورد قبول جامعۀ علمی
ݡکݡݡشور ،نهادهای علمی ،فرهنݡگݡݡستانها و دانشݡگݡݡاهها باشد ،ݡکݡݡاری
است بسیار دشوار و هست و خواهد بود.
دو ،ݡکݡݡمبود تعامل نهادهای علمی و ادبی ݡکݡݡشور با زبان معاصر عربی
است .نهادهای علمی ݡکݡݡشور در نظام آموزش عالی ما در فار غالتحصیل
ساختن مترجمان قابل ،مسلط و توانمند به زبان معاصر ݡکݡݡوتاهی
مݡگݡݡیر است .ما متون ݡکݡݡالسیکݡ را میتوانیم
ݡکݡݡردهاند .قصور بسیار چش 
ترجمه ݡکݡݡنیم؛ زیرا منابع قدیم وجود دارد .فرهنگݡنامههای قدیم
وجود دارد .اما در زمینۀ زبان معاصر اغلب حتی استادان در ترجمه این
ت آنها ترجمۀ متون قدیم است
متون درمیمانند و اغلب وجهۀ هم 
ݡکݡݡه آن هم با توجه به ݡکݡݡثرت منابع ،ݡکݡݡار مݡکݡݡانیݡکݡݡی است و خالقانه
نیست .میتوانم مثال بزنم ݡکݡݡه چند جایزۀ ݡکݡݡتاب سال به ݡکݡݡتابهای
ݡگݡی اختصاص داده شده ،اما چند جایزۀ
مترجم ادبی از زبانهای فرن ݡ
ݡکݡݡتاب سال به ترجمۀ ادبی از زبان عربی به فارسی اختصاص داده
ً
ݡگݡاهها و آموزش عالی ما
شده است؟ مطلقا هیچ .این از قصور دانش ݡ
یݡگݡݡیرد .حاال تصور ݡکݡݡنید اݡگݡݡر ما بخواهیم این زبان معاصر
سرچشمه م 
مسیرهاإلمام السید موسی الصدر را به فارسی ترجمه بݡکݡݡنیم با چه
دشواریهاوچالشهاییروبهروهستیم.
سوم،یݡکݡݡیاز چالشهاناآݡگݡݡاهیاز زبانشݡکݡݡستۀعربیوݡگݡݡنجینۀذخایر
ادبی آن اعم از تعابیر و اصطالحات و امثال و حݡکݡݡم است.
بسیاری از ݡگݡݡفتارهای امام موسی صدر حاوی تعبیرات محلی در
ت وݡگݡݡوهای دیݡگݡݡران با ایشان است.
ݡگݡݡفتوݡگݡݡوهای خود ایشان و ݡگݡݡف 
ݡگݡݡاهی حالت تعلیق پیش میآید و در پایان جمله یکݡ ضربالمثل رها
میشود و جمله تمام میشود .ولی هر دو طرف ݡگݡݡوینده و شنونده با
یݡکݡݡنند .این حالت را در زبان فارسی
هم ارتباط دارند و مفهوم را درکݡ م 
ݡگݡونهبایدبیانبݡکݡݡنید؟بهخصوصبرایمترجمانجوان.
چ ݡ

یݡکݡݡرد .رفع
نقطه نشان داده میشد و ݡگݡݡسست در بافت مطلب ایجاد م 
این اشݡکݡݡال مستلزم تالشی مضاعف و تماس با لبنان و ݡکݡݡسانی بود ݡکݡݡه
دستاندرݡکݡݡاراینبرنامهبودندیابایددوبارهنوارهاشنیدهمیشدیاحدس
و ݡگݡݡمان قریب به یقین به لحاظ علمی .در واقع ،یکݡ نوع تصحیح متون
یݡگݡݡرفت .این ݡکݡݡاستیها و خطاهای
به مفهوم ݡکݡݡالسیکݡ آن صورت م 
موجود در متن عربی را هم در ایران تا حد ممݡکݡݡن برطرف ݡکݡݡردیم.

و در آخر ،برطرف ݡکݡݡردن ݡکݡݡاستیهای متون به زبان اصلی ،چون بخشی
از این مجموعه مݡکݡݡتوب ݡکݡݡردن ݡگݡݡفتارهایی است ݡکݡݡه از طریق نوار پیاده
میشد .جاهایی افتادݡگݡیهایی داشت ݡکݡݡه در متن اصلی هم با سه

دومی ݡگݡݡوناݡگݡݡونی شݡکݡݡل و قالب مطالب عرضهشده و تفاوت آن با
ݡکݡاربرد برخی مفردات خاص و
نظم و نسق مقالهای دانشنامهای و ݡ
محلی است .یعنی ما ناچار بودیم برخی اصطالحات محلی را به همان
یݡگݡݡشت ،بخش مهمی از
صورت وضع ݡکݡݡنیم؛ چون اݡگݡݡر به فارسی برم 
سایهروشنهایمعنایشرااز دستمیداد.
منسالهایسالبااینݡگݡݡروهݡکݡݡار ݡکݡݡردم.واقعاشاهدزحماتشانبودم؛
بهخصوصویراستارانوخوشبختانهازنسلجوانبودندوتربیتشدند.
ݡگݡری از
انشاهلل ثمرۀ تالشهای آتیشان به بار بنشیند و ݡکݡݡارهای دی ݡ
آنها ببینیم .یاد این آیه از سورۀ ݡکݡݡهف افتادم ݡکݡݡه امام موسی صدر در
مناسبتیݡکݡݡهمیخواستاز جمعیتالبرواالحسانلبنانیادݡکݡݡند،ݡکݡݡه
ترجمهشدهاستبهجمعیتاحسانونیݡکݡݡوݡکݡݡاریدر فارسی،بهاینآیه
َّ ُ ْ ٌ ُ
َْ ُ ُ ً
استنادݡکݡݡردندوݡگݡݡفتند«ِ :إنه ْم ِفت َیه َآمنوا ِب َر ّ ِب ِه ْم َو ِزدناه ْمهدى»
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و آخرین چالش نوع آشنایی با ژورنالیسم سیاسی در زبان عربی است.
مقصودم از ژورنالیسم سیاسی فقط خبر نیست .االن در خبرݡگݡݡزاری صدا
و سیما نیز مترجمانی هستند ݡکݡݡه خبر را ترجمه ݡکݡݡنند و به فارسی بیان
ݡکݡݡنند و در رادیو و تلویزیون نیز خوانده میشود .ولی تحلیل سیاسی را
ترجمه ݡکݡݡردن و زبان درست برای آن بیان و اتخاذ ݡکݡݡردن بسیار دشوار
است .پاورقیهایی از محمد حسنین هیݡکݡݡل قبل یا بعد از انقالب چاپ
میشد .ولی یکݡ یا دو نفر بیشتر نبودند ݡکݡݡه مترجمانی قابل بودند.
مرحوم عبدالمحمد آیتی را مثال میزنم .او به سراغ ترجمۀ آثار توفیق
الحݡکݡݡیمرفتواز نویسندݡگݡݡانمتأخر،داستانهایخانمݡکݡݡولتالخوری
را ترجمه ݡکݡݡرد .مرحوم آیتی خودݡکݡݡوش و خودساخته بود .خروجی نظام
آموزشی نبود .اݡگݡݡر ݡکݡݡسی در ترجمه پیش رفته و به مراحلی فراتر رسیده،
این امر نتیجۀ جستوجوی و استعداد و توان خودش بوده است و اینها
نادر هست .به هر حال ،برای این ݡکݡݡار الزاماتی بود از جمله جستوجو
و یافتن مترجمان ذیصالح ،شناسایی ویراستاران قابل و توانا ،بازبینی
و نظارت محتوایی بر ترجمهها .سرݡکݡݡار خانم حورا صدر خودشان بازبین
نهاییݡکݡݡلاینمجموعهبودند.

و اما چند امر ناݡگݡݡزیر هم هست ݡکݡݡه باید آن را یاد ݡکݡݡنم .یݡکݡݡی تفاوت زبان
و ادبیات مترجمان است .البته ،سعی شده ݡکݡݡه تا حد امݡکݡݡان ترجمهها
تقریبشود.ولیمانمیتوانیمنثرادبیرابهنثرژورنالیستینزدیکݡݡکݡݡنیم
یا نثر اقتصادی را به نثر متن فقهی .اینها هرݡکݡݡدام اقتضائات و الزامات
خود را دارد .ولی تا حد امݡکݡݡان سعی ݡکݡݡردیم این قرابت بیان وجود داشته
باشد.

گزارشخبریمسئولانتشاراتمؤسسۀفرهنݡگݡݡی
تحقیقاتی امام موسی صدر سرݡکݡݡار خانم طیبه
ولیبغدادی درباره مجموعه ݡکݡݡتاب «ݡگݡݡام به ݡگݡݡام
با امام موسی صدر»

مجموعه ݡݡگݡݡام به ݡݡگݡݡام با امام صدر
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مجموعۀ ݡگݡݡام به ݡگݡݡام با امام مجموعۀ ݡگݡݡفتارها و مصاحبهها
و مقاالت سید موسی صدر است ݡکݡݡه در  12مجلد تنظیم شده
ُ
جلد نخست از دو بخش تشݡکݡݡیل شده است :بخش
است .نه ِ
نخست هر مجلد ،روزنݡگݡ ِݡار فعالیتهای امام به ترتیب تاریخی
ِ
مقاالت متعلق به
و
ها
ه
مصاحب
و
ݡفتارها
ݡگ
ݡ
آن،
دوم
بخش
و
است
ِ
بخش نخست است .جلد دهم ݡگݡݡزیدۀ سورهها
وقایع مذݡکݡݡور در
ِ
ِ
موضوع روز،
و
مناسبت
به
بنا
امام
ݡه
ݡک
ݡ
است
ݡریم
و آیاتی از قرآن ݡکݡ
ِ
انتخاب و تفسیر ݡکݡݡرده است .جلد یازدهم مباحث اعتقادی و
سیرۀ معصومان و جلد دوازدهم مباحثی دربارۀ جنبش أمل و

سݡگݡݡفتارها و مباحث سیاسی
زمینههای ظهور و ابعاد آن و نیز در 
و اقتصادی امام در ݡکݡݡالسهای اعضای ارشد جنبش أمل است.
سال 1396خورشیدیپایانانتظار عالقهمندانبهاندیشهوعمل
امام موسی صدر بود .چه در زمستان این سال ،مجموعۀ ݡگݡݡام به
ݡگݡݡام با امام رونمایی شد .این مجموعه ترجمۀ مجموعۀ دوازده
جلدی مسیره اإلمام السید موسی الصدر است ݡکݡݡه به ݡکݡݡوشش
آقای یعقوب ضاهر ݡگݡݡردآوری و به همت جنبش امل منتشر شده
است .بعد از قریب به نه سال تالش ،در سال  2000میالدی نوبت
نخستاینمجموعهبهچاپرسید.در فاصلۀ14سالۀمیانچاپ
اول تا چاپ دوم ،ݡگݡݡردآورنده به مقاالت جدیدی از امام موسی
صدر دست یافت ݡکݡݡه آن مقاالت در مجلدی به نام مستدرکݡ به
چاپ نخست اضافه شد .در سال 2014میالدی چاپ دوم مسیره
االمام به عالقهمندان عربزبان عرضه شد .در این چاپ مقاالت

بنابر اهمیت ݡکݡݡار و برای ضبط یݡکݡݡسان اصطالحات و واژههای خاص
و اسامی اماݡکݡݡن و اشخاص ،پس از مشورت با صاحبنظران ،تهیۀ
شیوهنامهای در دستور ݡکݡݡار قرار ݡگݡݡرفت .عالوه بر ترجمه و ویرایش،
تدوین این شیوهنامه نیز با اشراف استاد موسی اسوار صورت ݡگݡݡرفت.
ݡگݡستان زبان و ادب فارسی و مترجم
استاد اسوار از اعضای پیوستۀ فرهن ݡ
آثاریاز محموددرویش،نزار قبانیوجبرانخلیلجبراناست.زباندانی
و تسلط به زبان و ادبیات عرب و نݡگݡݡاه دقیق استاد اسوار در بسیاری از
ݡگݡݡرهها،راهݡگݡݡشابود.
پس از آن بود ݡکݡݡه با چند مترجم ،ݡکݡݡار ترجمۀ مجموعه آغاز شد .مهدی
فرخیان ،مهدی موسوینژاد ،مهدی سرحدی ،مجید مرادی ،علیرضا
محمودی ،علی حجةی ݡکݡݡرمانی ،سید محمدمهدی خلیفه سلطانی
و احمد ناظم مهمترین مترجمان تیم ترجمه بودند .خانم حورا صدر نیز
عربی همۀ مجلدات را بر عهده
همزمان بازبینی و تطبیق متن فارسی و ِ
ݡگݡݡرفتند.
ویرایش متن در دو مرحله صورت ݡگݡݡرفت .در مرحلۀ اول الهام اشجع و
پژمان واسعی ویرایش فنی؛ و در مرحلۀ بعدی ویرایش نهایی را مهدی
موسوینژاد و مهدی فرخیان به عهده داشتند .نرݡگݡݡس عباسپور و زهره
حروفچینی ترجمهها و اعمال اصالحات ویرایشی همراه
فرزانه از ابتدا با
ِ
مؤسسهبودند.ازنیمۀسال1395خورشیدیمجلداتبراینمونهخوانی
آماده شد .زهره فرزانه ،نوشین معین و نسرین قدرتی نمونهخوانان این
دوازده جلد بودند ݡکݡݡه تمام سعی خود را ݡکݡݡردند تا این اثر با ݡکݡݡمترین
اشݡکݡݡالمنتشرشود.

پس از طی این مراحل ،مجموعۀ ݡگݡݡام به ݡگݡݡام با امام ݡکݡݡه در  12جلد آمادۀ
چاپشدهبود،بهناظرفنیچاپ،سیدمحمدفروغیسپردهشدوایشان
و ݡگݡݡروهشان ،با دقتتمام این مجموعه را برای رونمایی در ششم اسفند
 1396خورشیدیآمادهݡکݡݡردند.مراسمرونماییدر اینروز ودر ݡکݡݡتابخانۀ
ملی جمهوری اسالمی ایران برݡگݡݡزار شد .با چاپ این مجموعه ،مؤسسۀ
ݡگݡی تحقیقاتی امام موسی صدر در جامعه ایران ،وارد حوزۀ پژوهش
فرهن ݡ
در اندیشه و عمل امام موسی صدر شده است .با چاپ مجموعۀ ݡگݡݡام
به ݡگݡݡام با امام ݡگݡݡنجینۀ ارزشمندی در حوزههای مختلف صدرپژوهی
از جمله دینشناسی ،اندیشۀ سیاسی ،تاریخ شیعیان ،تاریخ لبنان،
تاریخ خاورمیانه ،اعراب و اسرائیل ،مسئلۀ فلسطین ،جغرافیای سیاسی
خاورمیانه،تمدناسالمیو...در دسترسعالقمندانقرار ݡگݡݡرفتهاست.
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جدید مندرج در مستدر ِکݡ چاپ نخست ،در جایݡگݡݡاه زمان رویدادشان
ِ
مجلد خود قرار ݡگݡݡرفت .از هنݡگݡݡامی ݡکݡݡه چاپ اول مجموعۀ عربی به
در
ِ
ݡگݡی تحقیقاتی امام موسی صدر در
بازار نشر عرضه شد ،مؤسسۀ فرهن ݡ
ایران ،در صدد ترجمۀ آن برآمد .مقدمات ݡکݡݡار از سال  1386خورشیدی
آغاز شد و ترجمه این مجموعه یݡکݡݡی از مهمترین فعالیتهای مؤسسه
بود.

پس از این مرحله بود ݡکݡݡه سهیال ݡکݡݡوهنورد و الهام عمیدیفر ،متن را در
ݡکݡردند و همزمان مهرداد موسوی
 12جلد در قطع وزیری صفحهآرایی ݡ
طراحیجلد،عنوانوصفحاتاولمجموعهراآمادهݡکݡݡرد.بخشطراحی
هنری اثر را ݡگݡݡروه خانۀ طراحی آ چهار با مدیریت هنری مهدی جوادی
نسببه عهدهداشت.

ݡگݡݡزیدهای از سخنرانی آیت اهلل احمد مبلغی ،عضو
مجلسخبرݡگݡݡانرهبریدرمراسمرونماییمجموعۀ
ݡگݡݡام به ݡگݡݡام با امام /06...اسفند ماه1396/

شخصیتیفراتراز مرزها

امام موسی صدر
ویژه نامــه رونمایی از پایگاه تخصصــی بازنمایی آثار امام موســی صـــدر

| | 28

ݡگݡݡام به ݡگݡݡام با امام؛ مجموعۀ ݡگݡݡفتارها و مصاحبهها و مقاالت
سید موسی صدر ما را لحظه به لحظه با شخصیتی بزرگݡ و
تاریخساز همراه میسازد .مطالعۀ این دائرة المعارف روح و نشاط
یݡکݡݡند و بر خالف موارد بسیار ݡکݡݡه
و شادابی را در انسان ایجاد م 
مطالعۀ اثر منتج نتیجه نیست ،مطالعۀ این مجموعه انسان
ݡگݡاه عمیق و افق و وجود ݡگݡݡستردۀ صاحب اثر آشنا
را با زوایا و ن ݡ
یݡکݡݡند؛وجودیݡکݡݡهبسیار دلسوز،ناصح،فهیم،دقیق،فاضل،
م 
جهانشناس ،تاریخشناس و آیندهشناس است .شخصیت امام
موسی صدر را میتوان از زوایای مختلف و بر اساس سه شاخصۀ
مهممطالعهݡکݡݡرد:

ݡگݡاه امام موسی صدر ،خداوند فقط تݡکݡݡلیف
.1خدا :در ن ݡ
نیست ،بلݡکݡݡه خدای عشق و زیبایی و محبت است ،خدای همۀ
ک به انسان ،خدای حاضر در
ادیان ،خدای زندݡگݡݡی ،خدای نزدی ݡ
جامعه ،خدای مبدأ محبتها و رحمتها ،خدایی ݡکݡݡه فݡکݡݡر و یاد
و نݡگݡݡاه و همراهی با او ،بیشترین و اساسیترین تأثیر را بر جامعه
دارد .برای ارزیابی فرد ،زاویۀ دید و نوع نݡگݡݡاه او به خدا و میزان
تالش او برای خدا و نقش او در حضوربخشی به خدا در جامعه را
یݡکݡݡنیم ،از اینروست ݡکݡݡه درمییابیم ݡکݡݡه زاویه نݡگݡݡاه و
ارزیابی م 
حرݡکݡݡت امام موسی صدر برای خدا است .او ݡکݡݡسی نیست ݡکݡݡه
خدا را از زندݡگݡݡی جدا ݡکݡݡند ،بلݡکݡݡه زندݡگݡݡی را برای خدا و براساس
خداشݡکݡݡلمیدهد.
ݡگݡاه امام موسی صدر دین عامل تفرقه نیست،
 .2دین :در ن ݡ
بلݡکݡݡه عامل ارتباط است .دین نه تنها سبب جداسازی مذاهب

در سطح شعار ݡکݡݡه در زندݡگݡݡی و فضای لبنان و منطقه و ایران عینیت
بخشید .همچنین ݡکݡݡه به موضوع تقریب و وحدت اسالمی و آثار آن بر
یݡکݡݡند ݡکݡݡه این امر
هویت و رابطۀ دقیق و اجتماعی هویتها تاݡکݡݡید م 
نادریاست.
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و ادیان نیست ،بلݡکݡݡه در خدمت همݡگݡݡرایی ،سبب و جایݡگݡݡاه تولید و
بازتولید همݡکݡݡاری و با هم بودن و در ݡکݡݡنار هم بودن است و بیشترین
دستاورد امام برای ایجاد همݡگݡݡرایی از این خاستݡگݡݡاه است .این در
تݡکݡݡه امروزه در جهان اسالم شاهد آنیم ݡکݡݡه بسیاری معتقدند
حالیاس 
مهمترینعاملتفرقهدیناست،امادینبهقرائتآنها.در نݡگݡݡاهایشان
بسیاریازعناصرفروخفتۀدینوݡکݡݡمرنگݡشدهوضعیفانݡگݡݡاشتهشده،
رنگݡ یافته است ݡکݡݡه از جملۀ آن مدارای با خلق است؛ اصلی اساسی و
مورد تأݡکݡݡید جدی و صریح دین ،ݡکݡݡه ما آن را ݡکݡݡنار ݡگݡݡذاشت ه یا به صفتی
ݡکݡم مایۀ بیجان و بیتأثیر تبدیل ݡکݡݡردهایم .در
اخالقی فردی ضعیف و ݡ
نݡگݡݡاه امام موسی صدر مدارا محوریترین و اساسیترین صفت برجستۀ
ارتباط با خلق است .او توانست به شیوۀ مدارا ،با همۀ اطیاف و ݡگݡݡروهها
ݡکݡند .این
و مذاهب و ادیان ارتباطی عمیق و در سطحی ݡگݡݡسترده برقرار ݡ
مجموعه یا موسوعه شاهد این رفتارهاست .دین در نݡگݡݡاه امام موسی
یݡکݡݡند،
صدر مزاحم خدا نیست ،دینی ݡکݡݡه امام موسی صدر معرفی م 
وصف قرآنی «یدخلون فی دین اهلل افواجا» است .دینی ݡکݡݡه نقش آن
هویتبخشی به شیعه و برجستهسازی این هویت است و نیز بردن این
هویت در درون هویتی اساسی به نام امت و مستقر ݡکݡݡردن آن در هویتی
بزرگݡتر به نام هویت اسالمی است .امام موسی صدر این عقیده را نه

.3ناس یا با مردم بودن :جایݡگݡݡاه ناس در قرآن و در دین
بسیار پررنگݡومحوریاست؛ݡگݡݡاهیاینجایݡگݡݡاهآنچنانقویونیرومند
مطرح شده ݡکݡݡه خدا و ناس ݡکݡݡنار هم قرار ݡگݡݡرفتهاند .سیره و ݡگݡݡفتار امام
موسی صدر نه فقط در حد ادعا ݡکݡݡه همۀ وجود او ،در عین اینݡکݡݡه شیعه
و مسلمان و متدین است ،برای ناس است .به ݡگݡݡفتۀ ݡکݡݡسانی ݡکݡݡه امام
یݡکݡݡردند،حرݡکݡݡتایشانبرای
موسیصدر رامیشناسندواوراهمراهیم 
ناس از شخصیت ݡگݡݡستردۀ فرامرزی ،در عین بودن در مرزها و شخصیت
یݡگݡݡیرد .حرݡکݡݡت او برای همݡگݡݡرایی ناس فراتر از
نظریه پرداز او نشأت م 
ادیان است و امری است ݡکݡݡه به مثابۀ سنت باقی مانده است.

ݡگݡݡزیدهای از سخنــــرانی ،سید عباس صالحی ،
وزیــــر فرهنــــــگݡ و ارشاد اسالمی در مراسم رونمایی
مجموعۀݡگݡݡامبهݡگݡݡامباامام/06اسفندماه1396/
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امام موسی صدر چه ݡݡکݡݡرد؟

پاسخ به این سؤال ݡکݡݡه امام موسی صدر چه ݡکݡݡرد ،حائز اهمیت
ݡگݡاه ݡکݡݡه فردی به لبنان رفت و در فرصتی ݡکݡݡوتاه
است؛ با این ن ݡ
چنان ݡگݡݡسترۀ وجودی را از خود نشانداد ݡکݡݡه بیمانند یا حداقل
ݡکݡݡم نظیر است .او در ݡکݡݡمتر از دو دهه در جایݡگݡݡاهی قرار ݡگݡݡرفت
ݡکݡݡه شاید در جهان اسالم از لحاظ پارهای از ویژݡگݡیها ݡکݡمنظیر
است.
ݡگݡݡرچه اجداد امام موسی صدر در لبنان زیستهاند ،اما ایشان
تنها چند سفر ݡکݡݡوتاه به لبنان رفته بود .او در سال  1959میالدی
وارد لبنان شد و در مدت زمان ݡکݡݡوتاهی ،در محیطی ناآشنا به
جایݡگݡݡاهی مرجع تبدیل شد .تا جایی ݡکݡݡه در مراسم تاجݡگݡݡذاری
پاپ وقت ایشان تنها روحانی مسلمان حاضر در آن مراسم بود و
یݡگݡݡذشت .امام
فقط چهار سال از زمان حضورش در لبنان م 
موسی صدر به مثابۀ پدیدهای اجتماعی است زیرا ݡکݡݡه در مدت
زمانی ݡکݡݡوتاه از زمان حضورش در لبنان توانست چنان جاذبهای
راایجادݡکݡݡندݡکݡݡهفضایلبنانراتحتتأثیرقرار دهدواینموضوع

پرسش قابل توجه پدیدههای انسانی و اجتماعی است .مرحوم
شیخ مرتضی آل یاسین ،در بدو ورود امام صدر به لبنان در نامهای
به سید جعفر شرفالدین ،فرزند عالمه سید عبد الحسین شرف
الدین ،نوشت« :من اطمینان دارم این نوری ݡکݡݡه در آسمان صور
ساطع شده در مرزهای صور محدود نمیماند ،بیشکݡ این نور از
یݡگݡݡیرد ».این
یݡگݡݡذرد و همۀ عالم اسالم را در بر م 
شهر صور درم 
پیشبینی محقق شد ،و فردی ݡکݡݡه تنها به صور آمده بود ،اینکݡ
میلیونها انسان را ،هم در زمان خود و هم پس از آن با خود به
همراه دارد .این موضوع پرسش مهم انسانی ،اجتماعی ،تربیتی و
سیاسی است ݡکݡݡه چݡگݡݡونه فردی به محیطی جدید و ناآشنا قدم
یݡگݡݡذارد ،ݡکݡݡه در آن محیط نزیسته و فرصت ارتباط رودر رو با
م 
آن را نداشته است ،ولی در ݡکݡݡمتر از چند سال به مرجع اجتماعی
ݡگݡاهی دست مییابد ݡکݡݡه هم در داخل و
تبدیل میشود و به جای ݡ
ݡگݡاه اصلی بسیاری
هم در خارج از لبنان و هم در جهان اسالم پای ݡ
از حوزههاست.
ݡݡگݡام با امام» میتواند به این سوال پاسخ
«مجموعۀ ݡݡگݡݡام به ݡ
دهد ،ݡکݡݡه البته هنوز راه درازی است.

سید سند و مورد اعتماد و ثقه،
بهتازݡگݡݡی باخبر شدم ݡکݡݡه جناب ِ
َ
عالمۀجلیلالقدر حجةاإلسالمسیدموسیصدر ـ ّأی َدهاهللـ دعوت
ّ
مصرانۀ شما مبنی بر هجرت به شهر صور را اجابت و به سوی آن
دیار عزیمت ݡکݡݡرده و به مبارݡکݡݡی و میمنت ،به آن دیار ݡگݡݡام نهاده
است تا خأل بزرݡگݡݡی را پر ݡکݡݡند ݡکݡݡه در این ایام اندوهبار پدید آمده
است.
از علم و عمل و بینش و خرد این مرد ݡکݡمنظیر و شایسته ،چنین
برمیآید ݡکݡݡه خداوند این شخصیت مثالزدنی را از تمامی عوامل
و ابزار خیر بهرهمند ݡگݡݡردانده و ایشان را برای خدمترسانی به
همݡگݡݡان ،به تمامی نیروها و زمینههای الزم مجهز ݡکݡݡرده است.

سالم همۀ ما و درود و رحمت و برݡکݡݡات خداوند بر او و بر تمامی
آنانباد.سالممرابهبانویارجمندّ ،امباقر،برسانیدوفرزندانعزیز
ایشان را ببوسید .خداوند آنان را به دیدۀ بینای خود حفظ فرماید
و در پناه پیامبر امین و خاندان طاهرش ،صلواتاهلل و سالمه
علیهمأجمعین،مصونبدارد.

به ّ
سیدجعفرشرفالدین

السالم علیݡݡکݡݡم و رحمة اهلل و برݡݡکݡݡاته

نامۀآیتاهللشیخمرتضݡیآلیاسین

سرورارجمندواستادݡگݡݡرانمایه،حضرتسیدجعفرشرفالدین

در پایان ،امید آن دارم ݡکݡݡه درود و تحیت و دعای خیر مرا به محضر
آن جناب ابالغ فرمایید .آرزو دارم ݡکݡݡه ایشان در ݡکݡݡنار خانوادۀ
دیار امناقامتینیݡکݡݡوداشتهباشند.
ارجمندوبزرݡگݡݡوار خود،در آن ِ

والسالمعلیݡکݡݡمورحمهاهللوبرݡکݡݡاته.
•مرتضیآلیاسین
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پس از آنكه امام موسی صدر تصمیم ݡگݡݡرفت ݡکݡݡه از
ایران به صور هجرت و در آنجا به شكل دائم اقامت
كند ،شیخ مرتضی آل یاسین این نامه را به سید
جعفر شرف الدین نوشت .او در این نامه سید جعفر شرفالدین را
از تصمیم امام موسی صدر آݡگݡݡاه و ویژݡگݡݡی های امام موسی صدر
و پیشبینی خود را از نقش امام موسی صدر در آینده تشریح كرد.
صور1960/3/7 ،

مبارکݡ باد بر صور و بر اهل آن ،این هدیۀ ݡگݡݡرانبها ݡکݡݡه خداوند بر
پرتو
آنان ارزانی داشته است .تردیدی ندارم ݡکݡݡه درخشش این ِ
تابنا کݡ در آسمان صور به مرزهای این منطقه محدود نخواهد
نݡکݡݡه نور مشعل هدایت حد و مرزی نمیشناسد و همۀ
شد ،چنا 
مرزها را درمینوردد تا سراسر جهان اسالم را فراݡگݡݡیرد ،ݡکݡݡه چنین
امری ،به لطف و عنایت حق تعالی ،دور از دسترس نخواهد بود.
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بر دلها حاݡݡکݡݡم شویم

بهشیوهایسخنبݡݡگݡݡوییمݡݡکݡݡه
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ݡگݡݡزیدهای از سخنرانی دݡکݡݡتر علی اݡکݡݡبر صالحی
رییسسازمانانرژیاتمیایراندر مراسمرونمایی

قدرتمندترین ،عالمترین و افتخارآفرینترین قوم و طایفۀ لبنان
هستند.

مجموعۀ ݡگݡݡام به ݡگݡݡام با امام/06اسفند ماه 1396/

َ ّ َ ْ ُ َّ
در سورۀ فتح آیه 28میخوانیم«:أ ِش َد ُاء َعلى الكف ِار ُر َح َم ُاء َب ْی َن ُه ْم»
ما اشداء علی الݡکݡݡفار را خوب عمل ݡکݡݡردیم و اما آیا رحماء بینهم را
عمل ݡکݡݡردیم؟ در همین وضعیت امام موسی صدر هم اشداء علی
الݡکݡݡفار بود و مقاومت را در مقابل اسرائیل ایجاد ݡکݡݡرد و هم رحماء
بینهم بود.اماما چه ݡکݡݡردیم؟

وقتی امام موسی صدر به لبنان رفت از طرفی ،شیعیان در
محرومترین و پایینترین طبقۀ جامعه قرار داشتند ،تا آنجا ݡکݡݡه
شغلهای پست و ناپسند بر عهدۀ شیعیان بود و آنان از بیان
مذهبشان شرم داشتند .از طرف دیݡگݡݡر ،جنوب لبنان ݡکݡݡه محل
استقرار شیعیان بود در معرض حملههای اسرائیل و مسائل و
اختالفات سیاسی فلسطینیان قرار داشت .سؤالی ݡکݡݡه در اینجا
مطرح است این است ݡکݡݡه امام موسی صدر در این وضعیت
چݡگݡݡونهعملݡکݡݡرد؟
نقطۀ آغاز امام موسی صدر این سخن رسول خدا؟ص؟ است:
َّ ُ ُ ُ
ثت ِل ِتم َّم مݡکݡݡارم األخالق ».اݡگݡݡر بستر مݡکݡݡارم اخالق،
«انما ب ِع
ً
ی آماده شود ،انسان متخلق فطرتا
ی و همدلی و همزبان 
همݡگݡݡرای 
خداجوخواهدشد.
یݡکݡݡرد و مسیحیان
ایشان به ݡکݡݡلیساها دعوت میشد و موعظه م 
امام را ݡکݡݡمتر از مسمانها قبول نداشتند و در دلها نفوذ ݡکݡݡرده
بود .امام موسی صدر به ݡکݡݡشوری رفت ݡکݡݡه طوایف ݡگݡݡوناݡگݡݡونی
از جمله درزی ،شیعی ،سنی ،مارونی ،آرتودݡکݡݡس و ارمنی در آن
یݡکݡݡردند و هر ݡکݡݡدام از این طوایف شیخ خود را داشتند.
زندݡگݡݡی م 
اما ایشان به ݡگݡݡونهای عمل ݡکݡݡرد ݡکݡݡه شیخ الشیوخ طوایف
شد ،و تمام رؤسای طوایف در مقابل او تسلیم بودند و احترام
یݡگݡݡذاشتند.
م 
ݡکݡه عقبافتادهترین و بیچارهترین
امام موسی صدر شیعیان را ،ݡ
طایفه بودند ،به طایفهای تبدیل ݡکݡݡرد ݡکݡݡه امروز عزیزترین،

امیدوارم موسوعۀ ݡگݡݡام به ݡگݡݡام با امام به منشور انقالب اسالمی
تبدیل شود و زیرساختی برای حݡکݡݡمرانی ما باشد .از این موسوعه
بیاموزیم ݡکݡݡه چݡگݡݡونه حݡکݡݡمرانی اسالمی را چه در داخل و چه
جهانیباشیوههایدرستابالغݡکݡݡنیم؛باشیوههاییݡکݡݡهبتوانیم
بردلها حاݡکݡݡمشویم.

در ݡکݡݡشور فرقهای و طایفهای لبنان ،مردم همواره از امام موسی
یݡکݡݡنند ،او میتواند و میتوانست امام همۀ
صدر به نیݡکݡݡی یاد م 
جامعهباشد؛امامبهمعنایپیشروونجاتدهنده.زیراامامݡکݡݡسی
است ݡکݡݡه انسان را تا سر منزل مقصود میرساند .اݡگݡݡر امروز دغدغۀ

امیدوارم ݡکݡݡه مجموعۀ ݡگݡݡام به ݡگݡݡام با امام مقدمهای آغازین برای
فهم عموم از نحوۀ ارتباطات و تعامالت با یݡکݡݡدیݡگݡݡر باشد .امام
علی؟ع؟میفرمایند:
َ
ْ َُ َ ْ ََ
« َفأ ْحب ْب ِل َغ ْیر َکݡ َما ُت ِح ُّب ِل َن ْف ِس َ
کݡ َواݡݡکݡ َر ْهله َماتݡݡکݡ َر ُهلها»
ِ
ِ
اینهماننداییاستݡکݡݡهدر رفتار وݡکݡݡردار امامموسیصدر شاهد
ݡگݡاه پدر و امامت و زعامت جامعه ،توانستند
آنیم و ایشان در جای ݡ
نقشی را ایفا ݡکݡݡنند ݡکݡݡه امروز آثارش همچنان بر جوامع اسالمی
مترتباست.

امام موسی صدر
شخصیتیتاریخساز

برخیشخصیتهاتاریخسازند؛تاریخساز بهمعنایماندݡگݡݡاریدر
تاریخ و منشأ اثر بودن برای حرݡکݡݡتی جمعی .امام صدر در جایݡگݡݡاه
شخصیتی تاریخساز همواره مورد توجه و اقبال اندیشمندان
بوده است .در سال  1394توفیق یافتم دربارۀ موضوع فقرزادیی و
ݡگݡی
اقداماتامامصدر تحقیقݡکݡݡنمودر نشستیدر مؤسسۀفرهن ݡ
تحقیقاتی امام موسی صدر مطالبی را ارائه دهم .در این بحث به
اقدامامامبرایتأسیس«حرݡکݡݡةالمحرومین»یاجنبشمحرومان
برای نجات امت مسلمان بهویژه شیعیان اشاره ݡکݡݡردم .اقدامی
ݡکݡݡه آثار و تبعات آن همچنان در جامعۀ لبنان و دیݡگݡݡر جوامع
ݡگݡاهامامصدر بهدینودینداریبرمبنای
اسالمیمشهوداست.ن ݡ
رهاییمسلمانانازمحرومیتاست.اوپایهواساساینمحرومیت
را محرومیت فݡکݡݡر و اندیشه و باورهای اعتقادی میدانست .در
اندیشۀاومحور انساناست.برهمیناساستالشݡکݡݡردݡکݡݡهمردم
لبنان از لحاظ فݡکݡݡری ،اقتصادی ،اجتماعی و اسالمی به حدی از
رشد و شݡکݡݡوفایی دست یابند ݡکݡݡه ݡکݡݡسی متعرض آنها نشود.
امامموسیصدر در رفتار وݡگݡݡفتار خویشباخوانشاسالمرحمانی
چهرهای را به جامعۀ بشری عرضه ݡکݡݡرد ݡکݡݡه زمینهساز و بستر رشد
و شݡکݡݡوفایی دین اسالم باشد .امروز سی و اندی سال از غیبت امام
یݡگݡݡذرد ،اما مردم لبنان همچنان عاشقانه در پی تحقق
صدر م 
اهدافایشانهستند.
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ݡگݡݡزیدهای از سخنرانی دݡکݡݡتر اشرف بروجردی،
رئیس ݡکݡݡتابخانۀ ملی ایران ،در مراسم رونمایی
مجموعۀݡگݡݡامبهݡگݡݡامباامام/06اسفندماه1396/

دینداری و اسالم وجود دارد ،اݡگݡݡر معتقدیم ݡکݡݡه اسالم باید توسعه
یافته و فراݡگݡݡیر شود ،باید در رفتار ما معنا شود .ب هݡگݡݡونهای ݡکݡݡه در
ݡگݡریرحمتواسعهایداشتهباشیموهمۀانسانها
مواجههبادی ݡ
را دوست بداریم و برای نجات انسان تالش ݡکݡݡنیم .و نجات
انسانها جز با فهم صحیح ،علم و دانش و تالش فرد برای پیشبرد
اهدافمحققنمیشود.
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سید تقی واردی ،عضو هیأت علمی و استادیار
پژوهشݡگݡݡاه علوم و فرهنگݡ اسالمی و مدیر
ݡگݡݡروه پژوهشی«سازماندهی اطالعات و مدارکݡݡ»
پژوهشݡکݡݡدهمدیریتاطالعاتومدارکݡاسالمیمدیرپروژهپایݡگݡݡاه
تخصصیبازنماییآثار امامموسیصدر.

مصاحبهبامدیرپروژه
پایݡݡگݡݡاهتخصصی
ݡ بازنمایی آثار امام موسݡی صدر

ضمن معرفی خود ،لطفا بفرمایید در پایݡگݡݡاه تخصصی امام
موسیصدر چهمسئولیتیبرعهدهدارید؟
اینجانبسیدتقیواردی،عضوهیأتعلمیواستادیارپژوهشݡگݡݡاه
علوموفرهنگݡاسالمیومدیرݡگݡݡروهپژوهشی«سازماندهیاطالعات
ومدارکݡݡ»پژوهشݡکݡݡدهمدیریتاطالعاتومدارکݡاسالمیهستمو
ݡگݡاهتخصصیبازنماییآثار امامموسیصدر»مدیریت
در پروژه«پای ݡ
محتواییآنرابرعهدهدارم.
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این پایݡگݡݡاه چیست و چه ݡکݡݡار مهمی در آن انجام ݡگݡݡرفته
است؟
ݡگݡاه حاوی بازنمایی آثار امام موسی صدر است و فلسفه
این پای ݡ
ݡگݡی و تحقیقاتی امام
وجودیاش ،درخواست موسسه فرهن ݡ
موسی صدر از پژوهشݡکݡݡده مدیریت اطالعات و مدارکݡ اسالمی
در سال  ،1395برای مدیریت محتوایی مجموعه « ݡگݡݡام به ݡگݡݡام
با امام موسی صدر» بود.
این مجموعه ،ترجمه مجموعه 12جلدی« مسیرة االمام السید
موسیالصدر»است،ݡکݡݡهحاویسرݡگݡݡذشنامه،اخبار،رویدادها،
دیدارها ،سفرها ،موضع ݡگݡݡیریها ،دیدݡگݡݡاهها و اندیشههای
امام موسی صدر است ،ݡکݡݡه به زبان عربی منتشر شده است.
خوشبختانه این مجموعه به فارسی ترجمه و با عنوان« ݡگݡݡام به

ݡگݡݡام با امام موسی صدر» در  12جلد( همانند مجلدات عربی)
ݡگݡی و تحقیقاتی
منتشر شده است .به درخواست موسسه فرهن ݡ
امام موسی صدر ،این مجموعه  12جلدی در ݡگݡݡروه سازماندهی
اطالعات و مدارکݡ پژوهشݡکݡݡده مدیریت اطالعات ومدارکݡ
اسالمی ،توسط اعضای هیأت علمی و ݡکݡݡارشناسان به دقت
مطالعه و بررسی و بر اساس اصطالحنامه(تزاروس) ،نمایه سازی
موضوعی شدند .به طوری ݡکݡݡه هم اینکݡ با انتخاب یکݡ اصطالح
نمایهای میتوان تمام نمایههای مربوط به آن را بازیابی و به متن
آن دسترسی پیدا ݡکݡݡرد .ݡکݡݡار مهم ما در این مجموعه ،مدیریت
اطالعاتآن براساساستانداردهای جهانیاست.
برای آشنایی بیشتر خوانندݡگݡݡان با واژههای « اصطالحنامه» و
« نمایه» ،لطفا آن دو را مختصرا توضیح دهید؟
اصطالحنامه ( ،)Thesaurusاز زیرساختهای مهم نمایه
یݡگݡݡردد و ݡکݡݡاربردهای
سازی و فهرست نویسی محسوب م 
متعددی میتوان برای آن اشاره نمود .ولی دو ݡکݡݡاربرد مهم آن
ݡگݡیر و محسوس است :یݡکݡݡی برای ایجاد درختواره و
بسیار چشم ݡ
ݡگݡاه
اصطالحات یکݡ رشته علمی و نشان دادن جای ݡ
ساختاردهی
ِ
ݡگݡری برای بازنمایی و
ک اصطالح در بدنه آن رشته علمی ،و دی ݡ
ی ݡ
نمایه سازی اسناد و مدارکݡݡ( علمی و غیر علمی).
در اصطالحنامه تدابیری اندیشیده شد تا واژݡگݡݡان نمایهای به
طور استاندارد ݡکݡݡنترل ݡگݡݡردند .چنین تدابیری به تعیین روابط
یݡگݡݡردد ،ݡکݡݡه مهمترین
معنایی بین واژݡگݡݡان نمایهای مربوط م 
رابطهها عبارتند از :رابطه هم ارزی(مترادف و شبه مترادف)،
سلسله مراتبی( اعم و اخص) و همبسته معنایی .اما واژه « نمایه»
در اصل برݡگݡݡرفته از واژه انݡگݡݡلیسی ایندݡکݡݡس (  )Indexاست ݡکݡݡه از
مصدر نمودنیانماییدندر فارسیݡگݡݡرفتهشدهوبهمعناینشان
دادن ،نمایش دادن و راهنمایی ݡکݡݡردن میباشد.

پژوهشݡکݡݡده مدیریت اطالعات و مدارکݡ اسالمی در مدیریت اطالعات،
نمایه سازی آثار امام موسی صدر نیز به آن واݡگݡݡذار شد.
تفاوت نمایه سازی شما با نمایه سازیهای سایر مراݡکݡݡز و موسسات
درچیست؟

واژه « نمایه سازی» به معنای عملآوری و انجام نمایه است .به عبارت
یݡگݡݡویند.
دیݡگݡݡر،ساختنمایهرا«نمایهسازی»م 
معنای اصطالحی آن ،عبارت است از انتساب نمادهای ݡکݡݡالمی
ݡگݡر)یاغیرݡکݡݡالمی(شمارهردهبندی)بهمدارکݡبرای
(ݡکݡݡلیدواژهیاتوصیف ݡ
بازنمایی مفاهیم و محتوای آنها؛ یعنی اݡگݡݡر نماد ،نشانه ،یا واژهای به
یکݡ مدرکݡ نسبت داده شود ݡکݡݡه حݡکݡݡایت از محتوای آن داشته باشد،
نمایهسازیصورتݡگݡݡرفتهاست.
بهعبارتدیݡگݡݡر،ثبتوضبطمحتوایاطالعاتیمدارکݡبااستفاده
از روشهای ݡگݡݡوناݡگݡݡون به منظور سازمان دادن اطالعات به قصد
یݡگݡݡویند.
سهولتبازیابیرا«نمایهسازی»م 
بی تردید اݡگݡݡر نمایه سازی بر اساس اصطالحات ݡکݡݡنترل شده( مانند
اصطالح نامه یا آنتولوژی) باشد ،هر ݡگݡݡونه اطالعاتی را میتوان به صورت
منطقی و هوشمند سازماندهی و مدیریت ݡکݡݡرد .با توجه به تجربه
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در علم اطالعات و ݡکݡݡتابداری ،بر اساس استاندارد نمایه سازی بریتانیا
(  ،)3700:1988 BSنمایه مجموعهای منظم از شناسههای نشانه
ݡگݡݡذاری شده میباشد تا ݡکݡݡاربران را قادر سازد اطالعاتی ݡکݡݡه محل آنها
در مدرکݡ مشخص شده،پیداݡکݡݡنند.

همان ݡگݡݡونه ݡکݡݡه اشاره شد ،نمایه سازی پژوهشݡکݡݡده مدیریت
اطالعات و مدارکݡ اسالمی اوال بر اساس اصطالحات ݡکݡݡنترل شده( مثل
اصطالحنامه) است و سایر مراݡکݡݡز و موسسات علمی و انتشاراتی هنوز به
سمتوسویآننرفتهاند.بدینجهتنمایههایرایجآخرݡکݡݡتابهای
حضور الفاظ در متن
ݡکݡݡشور ،نمایههای واژݡگݡݡانی و لفظی اند ،ݡکݡݡه تابع
ِ
میباشند  .از این بایت نمایه سازی به زبان طبیعی شمرده شده و برای

خوانندݡگݡݡان ݡکݡݡم فائده و یا بی فائدهاند و معموال ݡکݡݡسی از طرق آنها به
یݡکݡݡند.
مطالبموردنیاز خوددسترسیپیدانم 
ً
ثانیا به صورت موضوعی است ،نه واژݡگݡݡانی .یعنی ِصرف حضور یکݡ
واژه نمایهای در متن سند ،دلیل بر نمایه آن نمی-شود .بلݡکݡݡه برای
اصطالحی نمایه زده میشود ݡکݡݡه مورد بحث و بررسی قرار ݡگݡݡرفته شده
باشد .به عنوان مثال ،در یکݡ سند اݡگݡݡر  100بار اصطالح « ایران» آمده
باشد ،آن تعدادی ݡکݡݡه درباره آن بحث شده ،استخراج و برای آن نمایه
زده میشود ،نه همه آنان .چون رهزن میشوند.

آری،نمایههایزیادیبهصورتموضوعیترݡکݡݡیبیتاݡکݡݡنونانجامدادهو
برخیاز آنهارابهصورتالݡکݡݡترونیݡکݡݡیمنتشرݡکݡݡردیم.منتهینمایههای
اینچنینیبرپنجدستهبهشرحذیلمیباشند:
 )1نمایههای منابع رشتههای تخصصی علوم اسالمی ،مانند منابع
اصول فقه ،منابع علوم قرآن ،منابع ݡکݡݡالم اسالمی ،منابع اخالق اسالمی
و منابع ݡکݡݡالم جدید .دو مورد اول به صورت بسته نرم افزازی تحت عنوان
«پایݡݡگݡݡاه تخصصی اصول فقه» و « پایݡݡگݡݡاه تخصصی علوم قرآنی»
منتشر شده و بقیه در صورت تݡکݡݡمیل شدن بخشهای اصطالحنامه و
فرهنݡگݡݡنامهمنتشرمیشوند.
 )2نمایههای مجموعه آثارهای اندیشمندان معاصر ،مانند آثار عالمه
مرتصیمطهری،آثار عالمهحسنزادهآملی،آثار خطیبشهیرفلسفی،آثار
قرآنی عالمه معرفت ،ݡکݡݡه همه آنها در بستههای نرم افزاری منتشر شده
اند .آثار امام موسی صدر نیز در این مجموعه است ݡکݡݡه به حول و قوه الهی
یݡگݡݡردد.
ݡکݡݡارنمایهسازیآنتمامودرقالبپایݡگݡݡاهتخصصیمنتشرم 

ویژه نامــه رونمایی از پایگاه تخصصــی بازنمایی آثار امام موســی ص ــدر

| | 36
ً
ثالثا به صورت ترݡکݡݡیبی است .یعنی از چند واژه نمایهای ،یکݡ نمایه
عبارتی ساخته میشود ݡکݡݡه هر یکݡ از آن اصطالحات به تنهایی قابل
بازیابی میباشند .به عنوان مثال ،اݡگݡݡر در یکݡ سند و منبعی بحث از به
ݡکݡݡارݡگݡݡیری ݡکݡݡودݡکݡݡان در ݡکݡݡارخانههای صنعتی هند و بنݡگݡݡالدش سخن
یݡگݡݡیرند.
به میان آید ،همه آنها در یکݡ نمایه(با چند اصطالح) قرار م 
هنݡگݡݡامی ݡکݡݡه ݡکݡݡاربری بحث ݡکݡݡودکݡ و یا ݡکݡݡودݡکݡݡان را بازیابی ݡکݡݡند ،این
نمایه به دستش میرسد ،همین طور اݡگݡݡر ݡکݡݡسی ݡکݡݡارخانههای صنعتی
و یا هند و یا بنݡگݡݡالدش را جستجو ݡکݡݡند ،همین اتفاق میافتد .چنین
نمایهایایصالالیالمطلوباست،نه ِصرفارائهطریق!
آیا تا ݡکݡݡنون مجموعههایی را با این ویژݡگݡݡی نمایه سازی ݡکݡݡرده اید؟

شایان ذݡکݡݡر است ،بیانات مقام معظم رهبری؟دم؟ نیز در حال نمایه سازی
است ݡکݡݡه بخش مهمی از آن انجام یافته و بخش دیݡگݡݡری باقی مانده
یݡگݡݡردد.
است و انشاء اهلل در سال های آینده منتشر م 
 )3نمایههای پایان نامههای حوزوی است ،ݡکݡݡه حدود سی هزار
پایانههایحوزهعلمیهقموبرخیاز موسساتعربیاستݡکݡݡهدر سامانه
ایسالمیکݡ دا کݡ ݡگݡݡردآوری و ذخیره سازی شدند .حدود سه هزار پایان
نامهحوزهعلمیهقمبهصورتموضوعینمایهشدهاند.
 )4نمایههای ترݡکݡݡیبی در موضوع خاص ،ݡکݡݡه از سوی قطبهای
فݡکݡݡریوفرهنݡگݡݡیدفترتبلیغاتاسالمیبهپژوهشݡکݡݡدهواݡگݡݡذار شدهاند،
مانند :فقه هنر ،بانکݡ اطالعات طالق ،بانکݡ اطالعات سبکݡ زندݡگݡݡی و
بانکݡاطالعاتصداقتوراستیݡگݡݡستری.

آیامؤسساتومراݡکݡݡزعلمیوانتشاراتیاز روشنمایهموضوعیترݡکݡݡیبی
استقبالݡکݡݡردهاند؟
با این ݡکݡݡه در دو دهه ݡگݡݡذشته بیشترین هم و غم ما در اصل ݡکݡݡار بوده
و تبلیغی از آن به عمل نیاوردیم و حتی بسیاری از بخش های اصلی
مجموعه دفتر تبلیغات اسالمی از آن اطالعی ندارند و در واقع ،اطالع
رسانی درستی نداشتهایم ،با این حال موسساتی ݡکݡݡه تا ݡکݡݡنون متوجه آن
شدند ،استقبال ݡکݡݡردند .برخی از آنها از ما خواسته اند ݡکݡݡه دوره آموزشی
برای آنان برقرار ݡکݡݡنیم و خودشان نمایه سازی را انجام دهند و برخی از
موسسات ݡکݡݡار را راسا به پژوهشݡکݡݡده مدیریت اطالعات واݡگݡݡذار ݡکݡݡردند.
مانند دفتر انتشارات مقام معظم رهبری؟دم؟ ،پژوهشݡکݡݡده حج و زیارت،
قطب های فݡکݡݡری و فرهنݡگݡݡی دفتر تبلیغات اسالمی و موسسه فرهنݡگݡݡی
وتحقیقاتیامامموسیصدر.
تعامل شما با موسسه فرهنݡگݡݡی تحقیقاتی امام موسی صدر چݡگݡݡونه
بود؟
تعامل ما بسیار سازنده است .پس از آن ݡکݡݡه آنها از ما چنین تقاضایی
نمودند ،مدیریت محترم پژوهشݡکݡݡده بدون هیچ پیش شرطی آن را
ݡگݡاه(حجت االسالم و المسلمین دݡکݡݡتر
پذیرفت و ریاست محترم پژوهش ݡ
لکݡ زایی) ضمن استقبال ،بر آن تاݡکݡݡید نموده و پیݡگݡݡیر آن بودند .از سوی
موسسه نیز همݡکݡݡاری های خوبی به عمل آمد و تمام متنها و دیتاهای
الزم را در اختیار ݡگݡݡذاشت.
آیا آمادݡگݡݡی دارید ݡکݡݡارهای مشابهی برای مراݡکݡݡز و موسسات علمی و
پژوهشیانجامدهید؟

در پایان مایلم ،اݡگݡݡر نظری درباره شخصیت امام موسی صدر دارید
بفرمایید تا به عنوان حسن ختام در این ویژه نامه ثبت و ضبط ݡگݡݡردد؟
من از دوران جوانی ݡکݡݡه وارد حوزه علمیه قم شدم(سال  )1355اخبار و
اطالعاتمربوطبهشیعیانلبنان،بهویژهرهبربیبدیلآنان،امامموسی
یݡکݡݡردم و در مدرسه مومنیه(مرحوم آیت اهلل العظمی
صدر را دنبال م 
نجفی مرعشی؟حر؟) با تعدادی از طالب لبنانی حشر و نشر داشتم و در یݡکݡݡی
ݡگݡردهای رحلت امام خمینی؟حر؟ راهنمای مهمانان لبنانی در تهران
از سال ݡ
بودم .بدین جهت وضعیت اسفباربار شیعیان لبنان و اذیت و آزاری ݡکݡݡه
از سوی رژیم اشغالݡگݡݡر قدس ،مسیحیان و حتی مسلمانان غیر شیعه(به
تحریکݡاستݡکݡݡبار وعواملمنطقهای)برآنانتحمیلمیشد،اطالعݡکݡݡافی
داشته و از این بابت خیلی ناراحت و نݡگݡݡران بودم و امروز ݡکݡݡه میبینم
شیعیان لبنان در اوج عزت و افتخار بسر میبرند ،بسیار خوشحالم ،ولی
معتقدم همه اینها مدیون حضور دو دهه امام موسی صدر در لبنان و
فداݡکݡݡاری یاران و پیروانش است و امروز اݡگݡݡر سید مجاهدان ،سید حسن
نصراهلل بر دشمنان و در راس آنان آمریݡکݡݡا نهیب میزند و خواب راحت را
از چشم آنان می-رباید ،به برݡکݡݡت مدیریت عقالنی و علمی امام موسی
صدر در لبنان است .امام موسی صدر به عنوان یکݡ مصلح مسلمان ،به
شیعیان و محرومان لبنان عزت و شرافت بخشید و به عنوان یکݡ روحانی
شیعه تحصیل ݡکݡݡرده در ایران ،مݡکݡݡتب تشیع را در جهان اسالم و حتی
در سطح بین الملل معرفی ݡکݡݡرد .اݡگݡݡر زنده است ،خداوند متعال هر چه
سریعتر وسایل رهایی و آزادیش را فراهم ݡکݡݡند .بحق محمد و آل محمد.
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 )5نمای ه موضوعی پایان ݡکݡݡتابهای پژوهشݡگݡݡاه علوم و فرهنگݡ
اسالمی(ݡکݡݡه توسط اعضای هیأت علمی تالیف و تدوین میشوند) .از
سال  1396تا ݡکݡݡنون قریب به  120ݡکݡݡتاب(پژوهشی) نمایه سازی و منتشر
شدهاند.

آری ،این آمادݡگݡݡی در ݡگݡݡروه سازماندهی اطالعات و مدارکݡ پژوهشݡکݡݡده
وجود دارد ،ݡکݡݡه در دو حوزه نمایه سازی موضوعی و مأخذشناسی( ݡکݡݡه
دو ماموریت اصلی ݡگݡݡروه است) ،سفارشهای بیرونی را بپذیرد و با ساز
وݡکݡݡارهای خود اقدام و انجام دهد و همچنین آمادݡگݡݡی دارد ݡکݡݡه دانش
عامالن ݡکݡݡار ،دورههای آموزشی برݡگݡݡزار ݡکݡݡند.
خود را منتقل و برای
ِ

مصاحبه اختصاصی با خانم «حورا صدر » دختر
امام موسی صدر رئیس محترم موسسه فرهنݡگی
تحقیقاتی امامموسیصدر بهمناسبترونماییاز
پایݡگاهتخصصیبازنماییآثار امامموسیصدر...

امام موسݡی صدر

رییسمرݡکزفرهنگݡیتحقیقاتی

مصاحبه با سرݡکار خانم حورا صدر
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با تشݡکݡر از حضرتعالی به خاطر زمانی ݡکݡه برای انجام این
ً
مصاحبه اختصاص دادهاید ،لطفا دربارۀ مؤسسۀ فرهنݡگݡی
تحقیقاتیامامموسیصدر واهدافآنمطالبیرابیانفرمایید؟
بانامویادخداوباسالمواحترامخدمتشماوهمݡکݡارانپرتالشو
محترمپژوهشݡگݡاهعلوموفرهنگݡاسالمی.
مؤسسۀفرهنݡگݡیتحقیقاتیامامموسیصدرازسال1382فعالیت
خودرابادوهدفاصلیآغاز ݡکݡرد،اول،پیݡگݡیریپروندهربودهشدن
امام موسی صدر تا آزادی ایشان و دوم ،معرفی منظومۀ فݡکݡری و
عملی امام موسی صدر برای مخاطب ایرانی .فعالیتها و اقدمات
مؤسسهبراساسهمیندوهدفطراحیشدهوهماݡکݡنونبیش
ازپانزدهسالاستݡکݡهبایاریوهمتهمݡکݡارانمؤسسهݡگݡامهای
موثریبرداشتهایم.

 )2مجموعۀ اندیشه ربوده شده ݡکݡه شامل مصاحبه و مقاله و
سخنرانیهایصاحبنظرانایرانیوغیرایرانیدربارۀاماماست؛از
اینمجموعههمتاݡکݡنونسهجلدبهچاپرسیدهاست.
)3مجموعۀتاریخشفاهیݡکݡهبهخاطراتدربارۀامامموسیصدر
پرداختهاستوتاݡکݡنونپنججلدآنچاپومنتشرشدهاست.
•مجموعه و ݡکݡتابهای متعدد دیݡگݡری هم با موضوع تفسیر
قرآن و زندݡگݡینامه و پروندۀ ربایش امام صدر منتشر ݡکݡردهایم ݡکݡه
در فهرست انتشارات و نیز در سایت فروش ݡکݡتابهای مؤسسه
 Book.Imamsadr.irمعرفیوبرایفروشعرضهشدهاست.

ترجمه و انتشار ݡکݡتاب از امام موسی صدر و دربارۀ ایشان یݡکݡی از
فعالیتهای اصلی مؤسسه است .ݡکݡه در این باره چند مجموعه
تعریف شدهاست:

مؤسسه فعالیتهای دیݡگݡری نیز دارد از جمله  :نشستهای
ماهیانۀ اندیشه و عمل با حضور و سخنرانی اساتید دانشݡگݡاه و
فضالیحوزهونیزدورههایسیرمطالعاتیآثار امامموسیصدر ݡکݡه
برایعالقمندانودانشجویانطراحیواجرامیشود.

)1مجموعۀ در قلمرو اندیشه امام موسی صدر ݡکݡه حاوی
سخنرانیها ،مصاحبهها و مقاالت امام موسی صدر با موضوعات
مختلف است .یازده جلد از این مجموعه تاݡکݡنون منتشر شده
است.

پایݡگݡاهاینترنتیمؤسسهامامموسیصدر وفضاهایمجازیدیݡگݡر
مؤسسه نیز راه مناسبی برای ارتباط با مخاطبان و عالقهمندان به
امامموسیصدر واندیشهایشاناست.
راجع به مجموعه  12جلدی ݡگݡام به ݡگݡام با امام موسی صدر

مجموعۀ دوازده جلدی ݡگݡام به ݡگݡام مهمترین اثر مؤسسه برای معرفی
تالش ݡگݡروهی از
اندیشه و سیرۀ امام موسی صدر است ݡکݡه ثمرۀ ده سال ِ
مترجمانوویراستارانومحققانوطراحاناست.اینمجموعهݡگݡزارشی
استازتجربۀمدیریتیامامدرلبنانومرجعمستندیاستبرایمحققان
حوزهودانشݡگݡاه.
ݡگݡام به ݡگݡام با امام ݡکݡه با تسلسل تاریخی ثبت و ضبط شده است به
یݡکݡندتا:
مخاطبومحققݡکݡمکݡم 
روش امام صدر را در هویتبخشی و ساماندهی به امور شیعیان
مطالعه ݡکݡند ،روش و رویݡکݡردی ݡکݡه شیعیان را ارتقا و اقتدار میدهد ولی
در عین حال میان آنها و دیݡگݡر مذاهب و ادیان دشمنی و جدایی ایجاد
نمیݡکݡند.

روش و رفتار و مبانی تئوریکݡ امام را در تعامل با مذاهب و ادیان دیݡگݡر
مطالعه ݡکݡند؛ روش و مبنایی ݡکݡه در عین تمسکݡ به اصول و مبانی دین
ارتباطوهمزیستیوتعاملبادیݡگݡرادیانومذاهبرامغایربامبانیمذهب
یداند.
نم 
فهم امام صدر را از دین و دینورزی ݡکݡشف و تبیین ݡکݡند و اینݡکݡه چرا
او ادیان را یݡکݡی میداند و معتقد است ݡکݡه ادیان برای خدمت به انسان
آمدهاند.
زمینههای تاریخی و استدال لهای امام را برای تأسیس مقاومت
در لبنان و جامعۀ مقاوم در برابر اسرائیل ،این شر مطلق ،جستجو ݡکݡند
و در عین حال تالشهای او را برای جلب حمایت جامعۀ جهانی برای
جلوݡگݡیریازتجاوزهاوطمعورزیهایاسرائیلمطالعهݡکݡند.
لݡگݡیری و اوج ݡگݡیری حرݡکݡت محرومان و تأسیس جریان
روند شݡکݡ 

عالوهبر اینها ،با مطالعه این مجموعه مخاطب هوشمند میتواند تا
دربارۀ علل و زمینههای ربوده شدن امام موسی صدر و علت استمرار این
آدمرباییتابهامروزتأملوتحلیلݡکݡند.
استقبال از مجموعه ݡگݡام به ݡگݡام با امام موسی صدر چݡگݡونه بوده و
نظر بزرݡگݡان دربارۀ آن چه بوده است؟
سال ݡگݡذشته خداوند توفیق داد خدمت مراجع ݡگݡرانقدر و برخی فضال و
اساتید حوزه برسیم و مجموعۀ ݡگݡام به ݡگݡام با امام را به آنان اهدا ݡکݡنیم.
دیدار حضوری با مراجع عظام فرصت ݡگݡرانبهایی بود تا از آنان دربارۀ امام
ً
صدر ونقشایشانونیاز بهحضورشانرادر مقطعݡکݡنونیبشنویم.حتما
مستحضریدݡکݡهبسیاریاز اساتیدومراجعوفضالیحوزهباامامصدر هم
ً
درس و هم بحث بودند و عمیقا از غیاب ایشان رنج میبرند و مانند ما به
یبرایآزادیایشانتاݡکݡیددارند.از همینرو،اینبزرݡگݡوارانما
تالشجد 
راتشویقݡکݡردندوبرخیازاینتالشدهسالۀمؤسسهبرایترجمهوانتشار
مجموعۀ ݡگݡام به ݡگݡام حتی تشݡکݡر هم ݡکݡردند و دربارۀ اهمیت و ضرورت
آن سخن ݡگݡفتند و ما را به ثمرات و آثار مادی و معنوی این تالش امیدوار
ݡکݡردند.
همچنین اساتید دانشݡگݡاه و نخبݡگݡان جامعه به این مجموعه توجه
ݡکݡردندوانتشار آنراݡگݡامیدر راهتوسعهتفݡکݡرونیزسرآغازیبرایشناخت
بهتر منظومۀ فݡکݡری و عملی امام موسی صدر و بهرهمندی از اندیشه و
عمل ایشان دانستند .ناݡگݡفته نماند ݡکݡه مجموعۀ ݡگݡام به ݡگݡام با امام
موفقبهݡکݡسبلوحتقدیرازݡکݡتابسالحوزهونیزݡکݡتابسالجمهوری
اسالمیایرانشد.
با پژوهشݡکݡده مدیریت اطالعات و مدارکݡ اسالمی از چه سالی
همݡکݡاریداشتهایدوآیامحصولمشترݡکݡیداشتهاید؟
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اطالعاتیبرایآشناییبیشتربهمابدهید؟

مردمیبرایمطالباتمردمباهدفارتقایسطحزندݡگݡیوتوسعۀݡکݡشور
واحقاقحقوقمحرومانتجزیهوتحلیلݡکݡند.

ً
لطفا نظرتان را درباره بازنمایی آثار امام موسی صدر و تهیه پایݡگݡاه
تخصصیبرخطبفرمایید؟
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آغازهمݡکݡاریمؤسسهفرهنݡگݡیتحقیقاتیامامموسیصدرباپژوهشݡکݡده
ک اسالمی برای نمایهسازی ݡگݡام به ݡگݡام از سال
مدیریت اطالعات و مدار ݡ
 1395آغاز شدݡکݡهنخستینمحصولمشترکݡآنهمینپایݡگݡاهتخصصی
بازنماییآثارامامموسیصدراست.اݡگݡرهمتوتالشهمݡکݡارانمتخصص
این پژوهشݡکݡده به ویژه جناب آقای واردی و جناب آقای دݡکݡتر میرعرب
نبود،اینݡکݡار نهامݡکݡانپذیربودونهبهنتیجهمیرسید.
البتههمݡکݡاریهایماباپژوهشݡگݡاهعلوموفرهنگݡاسالمیبهاینفعالیت
یݡگݡردد ݡکݡه به لطف و
محدود نیست و به چند سال پیش از این برم 
همراهیهایحݡکݡیمانهوسخاوتمندانهجنابحجتاالسالموالمسلمین
جنابدݡکݡترنجفلݡکݡزاییآغازشد.ایشانفضارابرایهمݡکݡاریمؤسسهبا
پژوهشݡکݡدههایمتعددپژوهشݡگݡاهفراهموتسهیلݡکݡردند.اینهمݡکݡاری
به برݡگݡزاری چندین نشست تخصصی و همایش موفق در زمینۀ معرفی
اندیشهوآثار امامموسیصدر در چندسالاخیرانجامیدهاست.
یݡکݡی از ثمرات دیݡگݡر همݡکݡاری مؤسسۀ فرهنݡگݡی تحقیقاتی امام موسی
صدرباپژوهشݡگݡاهعلوموفرهنگݡاسالمیانتشارالݡکݡترونیکݡآثارمؤسسهدر
ݡکݡتابخوانهمراهپژوهاناست.

یݡکݡنم از همݡکݡارانی سؤال ݡکݡنید ݡکݡه
دربارۀ پایݡگݡاه بازنمایی پیشنهاد م 
زحمات چند ساله در این زمینه ݡکݡشیدهاند ،اما یݡکݡی از ویژݡگݡیها و نقاط
قوت همݡکݡاران و مسئولین متخصص و دانشمند پژوهشݡکݡده مدیریت
اطالعات و مدارکݡ اسالمی این است ݡکݡه هم از دانشآموختݡگݡان حوزه
هستندوهمتحصیالتدانشݡگݡاهیدرزمینۀفعالیتاینپژوهشݡکݡدهدارند
وهمصاحبتجربهوسابقۀطوالنیدرامرنمایهسازی.عالوهبراینتیمفنی
متخصصتوانمندیراهمجذبݡکݡردهاندݡکݡهفرایندݡکݡارهارابهخوبیوبه
سرعت همراه با دقت به سامان میرساند .ݡکݡار نمایهسازی مجموعۀ ݡگݡام
به ݡگݡام با امام مراحل متعدد و مختلفی داشته ݡکݡه با تالش و پشتݡکݡار این
عزیزانبهثمررسیدهاست.منݡگݡروهیبااینویژݡگݡیدرݡکݡشورسراغندارم.
آیا امݡکݡان همݡکݡاری بیشتر با پژوهشݡکݡده مدیریت اطالعات و مدارکݡ
یݡکݡنید؟
اسالمیبرایآیندهپیشبینیم 
تجربۀهمݡکݡاریپژوهشݡکݡدۀمدیریتاطالعاتومدارکݡاسالمیبرایمن
وهمݡکݡارانمدر مؤسسهفرهنݡگݡیتحقیقاتیامامموسیصدر تجربۀخوب
و دلنشین و ارزشمندی بود .امیدواریم ݡکݡه برای همݡکݡاران پژوهشݡکݡده
نیز چنین بوده باشد .در جلساتی ݡکݡه با این عزیزان داشتیم سخن از
همݡکݡاریهایآیندهبهمیانآمدهاستوبرخیازمواردهمݡکݡارینیزمطرح
شده است از جمله تݡکݡمیل بخشهای مختلف جستجو در این پایݡگݡاه و
تݡکݡمیلمنابعآنونیزافزودنمنابععربی.امیدوارمݡکݡهبهیاریخداوهمت
بلندیݡکݡهدر اینچندسالدر اینعزیزانمشاهدهݡکݡردیمونیزباحمایت
ریاستمحترمپژوهشݡگݡاهتوسعهوتݡکݡمیلپایݡگݡاهمیسرباشد.

I m a m m o u s s a sa d r. i r
در دسترس عموم قراردارد .ݡکݡاربران میتوانند بدون ثبت نام به
اصطالحات و نمایه های ݡکتاب دسترسی داشته باشند اما برای
دسترسی به متن  12جلد ݡکتاب باید در پایݡگاه ثبت نام ݡکنند.
نسخه رومیزی پایݡگاه قابلیت نصب بر روی تمامی نسخههای

•مهندسمحمدݡکریمی،ݡکارشناسپژوهشݡکده(مجریپروژه
نرمافزاری)
• فاضل محترم سید مالکݡ طباطبایی ،ݡکارشناس پژوهشݡکده:
(تبدیلوآمادهسازیمتونالݡکترونیݡکی)
• مهندس حسین امینی فر ،ݡکارشناس پژوهشݡکده ( تبدیل و
آمادهسازیمتونالݡکترونیݡکی)
• و سایر دوستانوهمݡکاران پروژوهای...

پایگاهتخصصینمایهسازی
امام موسی صدر

پایݡگاه ݡگام به ݡگام با امام موسی صدر به دو صورت برخط و
رومیزی (دسݡکتاپ) طراحی و پیاده سازی شده است .نسخه
برخطپایݡگاهباآدرس

در انتهایݡکالماز تمامیدوستانعزیز ݡکهاسامیآنها(بهترتیباثر
ݡگذاری ) در ذیل ذݡکر می شود  ،ݡکمال سپاس را دارم.
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یاداداشتی از جناب مهندس علی میرعرب ،مدیر
ݡگروهاشاعهاطالعاتومدارکݡاسالمیپژوهشݡگاه
علوموفرهنگݡاسالمیومسئولفنیپروژوهپایݡگاه
تخصصیامامموسیصدر...

سیستم عامل ویندوز را دارد .طراحی هر دو نسخه پایݡگاه با آخرین
متدلوژیهاوابزارهایروز دنیاطراحیوپیادهسازیشدهاند.
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دست اندرݡکاران تهیه و تولید
اینپایگاهبااشرافریاستمحترمپژوهشگاهعلوموفرهنگاسالمی(حجة
االسالم و المسلمین دݡکتر لکزایی) و ریاست محترم قبلی پژوهشݡکده
مدیریت اطالعات و مدارکݡ اسالمی(حجة االسالم و المسلمین دݡکتر
سلیمانیبهبهانی)وریاستمحترمفعلیپژوهشݡکدهمدیریتاطالعاتو
مدارکݡاسالمی(حجةاالسالموالمسلمیندݡکتریعقوبنژاد)بافعالیتهای
اعضایهیأتعلمیوݡکارشناسانپژوهشݡکدهمدیریتاطالعاتومدارکݡ
اسالمیبهقرار ذیلبهانجامرسید:
• شورای علمی پروژه :حجج اسالم آقایان :محمدهادی یعقوب نژاد،
عبدالرحیمسلیمانی،سیدتقیواردی،حسینحسنزاده،سیدمهدیمجیدی
نظامی،مهدینجیبی،محمودحسنزاده،حاتمآقازادهوغفارشاوهای.

•مدیرپروژه:حجةاالسالموالمسلمیندݡکترسیدتقیواردی
الف:بخشمحتوایی(بهترتیباثرگذاریدرمدیریتاطالعات)
 .1حجةاالسالموالمسلمیندݡکترسیدتقیواردی،مدیر گروهواستادیار
پژوهشݡکده (:نمایه سازی ،ݡکنترل ،نظارت ،هماهنگ سازی نهایی و
مدیریتمراسمرونمایی)
.2حجةاالسالموالمسلمیندݡکترسیدمهدیمجیدینظامی،استادیار
پژوهشݡکده(:نمایهسازیوݡکنترل)
 .3حجة االسالم و المسلمین دݡکتر حسین حسن زاده ،استادیار
پژوهشݡکده(:نمایهسازی)
.4حجةاالسالموالمسلمینحاتمآقازاده،ݡکارشناسپژوهشݡکده(:نمایه
سازی،هماهنگسازینهاییوپیگیرمراسمرونمایی)
.5حجة االسالم و المسلمین دݡکتر مرتضی متقی نژاد ،استادیار
پژوهشݡکده(:تصحیحاصطالحات)

.6فاضلمحترمحمزهاسعدی،ݡکارشناسپژوهشݡکده(:تصحیحأعالم
ومشاهیر)
.7فاضلمحترممحمودحسنزاده،ݡکارشناسپژوهشݡکده(:هماهنگ
سازینهایی)
 .8فاضل محترم غفار شاوه ای ،رئیس اداره پژوهش پژوهشݡکده:
(هماهنگسازینهاییومسئولاجرایمراسمرونمایی)
 .9حجةاالسالموالمسلمینفتحاهللظاهری،ݡکارشناسپژوهشݡکده:
(نمایهسازی)
 .10فاضل محترم منصور بابایی زاده ،ݡکارشناس پژوهشݡکده( :ورود
اطالعاتوپیگیرمراسمرونمایی)
 .11فاضل محترم مجتبی یعقوب نژاد ،ݡکارشناس پژوهشݡکده( :ورود
اطالعاتوپیگیرمراسمرونمایی)
ب :بخش فنی(بهترتیباثرگذاریدر مهندسینرمافزاری)
 .1دݡکترعلیمیرعرب،سرپرست گروهاشاعهاطالعاتودانش
.2مهندسمحمدݡکریمی،ݡکارشناسپژوهشݡکده
کطباطبایی،ݡکارشناسپژوهشݡکده
.3فاضلمحترمسیدمال ݡ
.4مهندسحسینامینیفر،ݡکارشناسپژوهشݡکده
• در پایان الزم است از مشاوره ،همفݡکری و همݡکاری همه جانبه رئیس
مؤسسه فرهنݡگی تحقیقاتی امام موسی صدر( سرݡکار خانم حورا صدر) و
همݡکاران محترم وی :آقای مهدی فرخیان ،آقای جعفرآبادی و سرݡکار
خانم طیبه ولی بغدادی و سرݡکار خانم مریم وتر  ،همچنین حوزه ریاست
و روابط عمومی  ،مرݡکز همݡکاری های علمی و بین الملل پژوهشگاه علوم
و فرهنگ اسالمی و روابط عمومی دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم
تقدیروتشݡکرݡگردد.

