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کمتر رویدادی را می توان یافت که همچون انقالبها در داخل کشور و در سطح جهان، بازتاب و تأثیر داشته باشد. انقالب ها بر اساس میزان موفقیت در تحقق اهداف و ایجاد دگرگونی، بر اوضاع داخلی و مناسبات 
منطقه ای و بین المللی مؤثر هستند. انقالب اسالمی ایران جزو مؤثرترین انقالبها، چه در داخل و چه در سطح منطقه و جهان بوده است. این تأثیرگذاری را پس از گذشت 40 سال از پیروزی آن، به وضوح می توان 
مشاهده کرد. از زمان پیروزی انقالب اسالمی ایران در سال 1357، تأثیرات آن بر دیگر ملتها آغاز شد و روز به روز گسترش یافت. آرمانهای انقالب اسالمی چون معنویت گرایی، ظلم ستیزی، عدالت طلبی، آزادی 
خواهی و حکومت بر اساس اسالم، مورد توجه بسیاری از مردم  و مسلمانان جهان، قرار گرفت. تا قبل از انقالب ایران، مسلمانان در گوشه و کنار جهان مسلمان بودن خود را پنهان می کردند، ولی امروزه نه تنها 
مسلمانان احساس عزت می کنند بلکه از تأثیرگذارترین افراد در کشور و جامعه خود هستند. از دیگر تاثیرات نهضت اسالمی امام خمینی بر مسلمانان جهان می توان به آشنایی آنها با مکتب اهل بیت علیهم السالم 
و فرهنگ تشیع، اشاره کرد. از جمله کشورهایی که تحت تأثیر این مهم قرار داشته، کشور تایلند در منطقه جنوب شرق آسیا می باشد که امروز شیعیان با داشتن جماعت هایی پویا و فعال، در کنار دیگر مسلمانان 

و پیروان ادیان دیگر، زندگی مسالمت آمیزی را می گذرانند.
آنچه در این شماره از هفته نامه حریم امام به شما خوانندگان گرامی تقدیم می گردد بخش دوم از پرونده  آشنایی با شیعیان تایلند است که حاصل حضور در میان شیعیان تایلند است که گوشه ای از عشق و 
عالقه آنها به مکتب اهل بیت)ع( و امام خمینی را منعکس کرده است. در پایان مراتب تقدیر و تشکر خود را از کلیه عزیزانی که در انجام این مهم ما را یاری کردند بخصوص امام جمعه محترم بانکوک حجت 

االسالم و المسلمین شیخ غالمعلی اباذر، اعالم می دارم.
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شیعیان  اجتماعی  و  فرهنگی  وضعیت 
تایلندچگونه است؟

بحمد الله شیعیان تایلند هر چند در اقلیت هستند اما 
وضعیت فرهنگی و اجتماعی مناسبی دارند و با کمک 
اهل بیت علیهم السالم ما توانستیم محوریت تفکر اهل 
بیت را در میان آنها مطرح کنیم و همین سبب شد که 
در بانکوک با آن وضعیت شلوغی و ترافیک خاص خود، 
بتوانیم در مناسبت های مختلف شیعیان را جمع کنیم. 
در ایام مناسبت ها و به خصوص در ایام محرم، شیعیان از 
هر نقطه بانکوک و حتی شهرستان های نزدیک خود را به 
حسینیه ها در بانکوک می رسانند و به عشق اهل بیت این 
سختی ها را بر خود آسان می کنند. در یک کالم می توان 
گفت که اهل بیت علیهم السالم محور وحدت شیعیان 

در تایلند هستند.
امام  اندیشه های  و  نام  با  زمانی  چه  از  شما 
آشنا  ایران  اسالمی  جمهوری  بنیانگذار  خمینی 
شدید و چقدر امروزه در رفتارهایتان الگوگیری از 
امام خمینی دارید و سعی می کنید افکار ایشان را 

منتشر کنید؟
قبل از وقوع انقالب اسالمی ایران، خانواده ما سنی 
از  که  من  عموهای  از  یکی  و  بودند  مذهب  حنفی  و 
اندیشمندان تایلند به حساب می آید آقای سید محمود 
شاه حسینی که از منبری های معروف مسلمانان تایلند 
بود و روحیه ای حق جو و حق گرا داشت، پس از وقوع 
انقالب اسالمی ایران و آشنایی با نام و اندیشه ها و مکتب 
مورد  در  و مطالعه  و جستجو  تحقیق  به  امام خمینی 
رایزنی فرهنگی جمهوری  به  و  مکتب تشیع پرداخت 
اسالمی ایران مراجعه می کرد و با افرادی که به نمایندگی 
از ایران به تایلند می آمدند گفت و گو و مناظره می کرد 
و پس از چندین جلسه بحث و گفت و گو به این نتیجه 
رسید که مکتب اهل بیت علیهم السالم مکتب حقیقت 
است و تعالیم آن برگرفته از کتاب و سنت پیامبر گرامی 
اسالم می باشد و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم امر 
کرده اند که مسلمانان بعد از ایشان به اهل بیتش مراجعه 
کنند و اهل بیت را کشتی نجات این امت معرفی کرده 

است. و به تبع شیعه شدن ایشان و تبلیغ ایشان، خانواده 
ما نیز شیعه شدند. آن زمان در میان مسلمانان تایلند، 
به  ورود  هنگام  فقط  و  نداشت  وجود  اسالمی  حجاب 
مساجد یک مختصر حجابی می گذاشتند و حجاب به 
صورت سمبلیک بود ولی پس از انقالب اسالمی ایران 
و گسترش اندیشه های تشیع در میان مسلمانان دنیا، 
در تایلند نیز حجاب اسالمی و پوشش اسالمی معرفی 
شد و به سرعت در میان مسلمانان رواج پیدا کرد. آنچه 
امام فرمودند که حجاب یک هویت اسالمی است باعث 
بیدار شدن مسلمانان اعم از شیعه و سنی شد. بنابراین 
من از بچگی با نام امام خمینی و انقالب اسالمی ایران 
آشنا شدم. ما اهداف نهضت امام خمینی را الگوی خود 
تشیع  و  اسالم  تبلیغ  به  نیت،  وبا همین  داده ایم  قرار 
می پردازیم و هدف اصلی ما بیدار شدن مردم و فرهنگ 
سازی و آشنایی آنها با اسالم ناب و مکتب تشیع است. 
امروزه اندیشه های امام خمینی الگوی ما شیعیان تایلند 
می باشد و آن شعاری که امام خمینی مطرح کردند و تا 
امروز هم ادامه دارد یعنی اینکه سیاست ما همراه با دیانت 
ما می باشد و این دو جدایی ناپذیرند، الگو و سرمشق ما در 
همه فعالیت های سیاسی فرهنگی و اجتماعی می باشد. 
یکی از ضعف های اساسی مسلمانان جهان این است که 
سیاست را از دیانت جدا می دانند و سکوالرها و لیبرال ها 
از این اندیشه بسیار سوء استفاده کردند. اما امام خمینی 
نشان داد که سیاست با دیانت قابل جمع است و می شود 
آن را اجرا و عملی کرد. شیعیان و مردم در جنوب تایلند 
واقعا دوستدار امام خمینی هستند. در اوائل نیروهای 
امنیتی کشور تایلند مزاحمت های زیادی برای ما ایجاد 
اما پس  بازرسی می کردند  را  ما  و خانه های  می کردند 
از اینکه متوجه شدند که ما برای منافع ملی فعالیت 
می کنیم و مردم را از جاهلیت بودایی به سمت اسالم 
دعوت می کنیم که بر اساس زندگی مسالمت آمیز همه 
ادیان در کنار یکدیگر است، دولت هم دست از اذیت و 
آزار ما برداشت و امروزه از ما حمایت می کند. در تایلند 
به ما می گفتند شیعیان خمینی. ما به دولت تایلند اثبات 
کردیم که شیعه خمینی یعنی کسی که هم به دین کار 

دارد و هم به سیاست و برای سربلندی و منفعت ملی 
کشورش فعالیت و تالش می کند. پس از برطرف شدن 
این گمان های بد و سوء ظن ها، امروزه دولت تایلند از ما 
و فعالیت های ما حمایت خوبی انجام می دهد. شیعیان 
خمینی که روزی دولت تایلند از آنها می ترسید امروزه 
به عنوان محبوب و مورد حمایت دولت تایلند شناخته 
از  تبعیت  و  الگوگیری  برکت  از  اینها  همه  می شود. 
اندیشه های بلند حضرت امام خمینی است. ما آسایش و 
آرامش خود را وامدار اندیشه های امام خمینی هستیم که 

برگرفته از مکتب اهل بیت می باشد.
روش تبلیغی شما برای جذب به مکتب تشیع 

در میان مردم تایلند چگونه است؟
روش ما و بچه های انجمن برای جذب به مکتب تشیع، 
بر پایه اعتدال و احترام متقابل است که قرآن نیز به آن 
دستور داده است. خداوند می فرماید: »اْدُع ِإلی  َسِبیِل 
ِتي ِهَي  َك ِباْلِحْکَمِة َو اْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َو جاِدْلُهْم ِبالَّ َربِّ
ْعَلُم 

َ
ْعَلُم ِبَمْن َضلَّ َعْن َسِبیِلِه َو ُهَو أ

َ
َك ُهَو أ ْحَسُن ِإنَّ َربَّ

َ
أ

ِباْلُمْهَتِدیَن؛ با حکمت و اندرز نیکو به سوی راه پروردگارت 
دعوت نما، و با آنها به طریقی که نیکوتر است استدالل 
و مناظره کن، پروردگار تو از هر کسی بهتر می داند چه 
کسانی از طریق او گمراه شده اند و چه کسانی هدایت 
یافته اند« )سوره نحل/ آیه125(. تالش ما نیز آن است 
که به بهترین وجه و با زبان و روش احسن و نرم به مکتب 
اهل بیت دعوت کنیم و مکتب اهل بیت را به این روش 
که  هنگامی  هم  خداوند  که  همانطور  کنیم؛  ترویج 
حضرت موسی علیه السالم را برای دعوت فرعون فرستاد 
ْو َیْخشی؛ اما به 

َ
ُر أ ُه َیَتَذکَّ نًا َلَعلَّ گفت که »َفُقوال َلُه َقْواًل َلیِّ

نرمی با او سخن بگوئید شاید متذکر شود یا از )خدا( 
بترسد « )سوره طه/ آیه44( لذا باید با زبان نرم و لین و 
با استدالل و برهان با مردم صحبت کنیم. یک مورد را 
برای نمونه خدمت شما عرض می کنم. یک حرکتی که 
توسط حجت االسالم والمسلمین سید سلیمان حسینی 
در تایلند انجام گرفت و در جذب به مکتب تشیع بسیار 
تاثیر گذار بود به 22 سال قبل برمی گردد. پس از اینکه 
ایشان بعد از اتمام تحصیالت به تایلند برگشت، در آن 

محبان  انجمن  موسسین  و  محققین  از  حسینی  مبارک  سید  دکتر 
بیان  ضمن  تایلند  کشور  رسانه ای  و  فرهنگی  فعالین  و  فقیه  والیت 
چگونگی گسترش تشیع در جنوب تایلند به تشریح شرایط اجتماعی و 
سیاسی جامعه شیعیان تایلند پرداخت.

حجت االسالم والمسلمین سید مبارک حسینی:

اندیشه های امام خمینی
 الگوی شیعیان تایلند است

شرایط فرهنگی اجتماعی شیعیان تایلند )۲(
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بودند که در  از عالمان وهابی  نفر  زمان 5 
تایلند خیلی برعلیه تشیع تبلیغ می کردند 
و مانع گرایش مردم به تشیع می شدند. آنها 
کردند.  دعوت  مناظره  به  را  سلیمان  سید 
سید سلیمان قبول کرد و در مجلسی که 
و  بانکوک تشکیل شد  از مدارس  یکی  در 
نزدیک به 4۰۰۰ نفر در آن شرکت داشتند، با 
چهار نفر از عالمان وهابی به بحث و مناظره 
پرداخت. این جلسه که تصویربرداری هم 
می شد از ساعت ۸ صبح آغاز شد و تا اذان 
مغرب ادامه داشت و در پایان سید سلیمان 
توانست با استفاده از آموزه های مکتب اهل 
آنها غلبه  با روشی احسن، بر همه  و  بیت 
کند. به نظر من تشکیل این جلسه جرقه ای 
بزرگ در گرایش به مکتب تشیع در تایلند 
بانکوک  آنجایی که هر ساله در  از  داشت. 
مراسم مولد النبی توسط دفتر شیخ االسالم 
برگزار می شود و در آنجا غرفه هایی هم به 
مانند  می شود  داده  اختصاص  شیعیان 
مطالعات  انجمن  و همچنین  رایزنی  غرفه 
اسالمی، دوستانی که در انجمن مطالعات 
اسالمی فعالیت می کنند مانند دکتر عبدالله 
مناجیت و آقای فرید، فیلم این مناظره را هر 
روز برای بازدیدکنندگان پخش می کنند که 
مردم ببینند و از این مناظره کتاب و مقاله 
چاپ کردند و پخش کردند و از آن موقع به 
بعد افراد زیادی به این مکتب گرایش پیدا 
کردند. پس از پخش شدن خبر این مناظره 
در میان مساجد تایلند، دعوت های زیادی از 
طرف مساجد برای ایراد سخنرانی و آشنایی 
با مکتب اهل بیت صورت گرفت که همه 
مذهب  به  زیادی  افراد  جذب  باعث  اینها 
اهل بیت شد. بعد از این ما به میان مردم 
می رفتیم و افرادی که این مناظره را دیده 
بودند و سوال هایی برای آنها به وجود آمده 
بود را پاسخگو بودیم. از همین طریق تعداد 
زیادی از برادران اهل سنت به مکتب شیعه 
گرایش پیدا کردند و در جنوب تایلند امروز 

شیعیان زیادی وجود دارد.
مکتب  به  جذب  در  ما  که  دیگری  نکته 
اهل بیت مدنظر خود قرار دادیم عطوفت 
و مهربانی با مسلمانان بود به دلیل آن که 
وهابیت هم امروزه در تایلند مشغول فعالیت 
است اما آنها با یک روش تکفیری و خشونت 
آمیزی به تبلیغ مکتب خود می پردازند و همه 
سنی  از  اعم  می کنند  تکفیر  را  مسلمانان 
جماعت الدعوه، و برادران شافعی مذهب 
و برادران صوفی طریقت؛ اما ما با تاسی به 
روش پیامبر گرامی اسالم مردم را با عطوفت 
و مهربانی و نرمی به تشیع دعوت می کنیم و 
برخورد ما با مسلمانان و حتی غیر مسلمانان 
باید  به همین روش می باشد. این نکته را 
بگویم که ما در تایلند به دنبال شیعه سازی 
نیستیم بلکه ما به دنبال آنیم که اسالم ناب 
پیامبر را به مردم معرفی کنیم و با اهل سنت 
هم رابطه خوبی داریم. حدود 2 سال پیش 
برخی  به  متعلق  قایق  آیوتایا یک  در شهر 
بالفاصله  شد.  غرق  دریا  در  سنت  اهل  از 
آنها  به  و  گرفتند  تندی  مواضع  وهابی ها 

حمله کردند و گفتند به دلیل اینکه شما اهل 
بدعت هستید خداوند شما را عذاب کرده و 
در دریا غرق شده اید. اما ما شیعیان به کمک 
آنها و خانواده های آنان شتافتیم و گفتیم که 
اینها برادران ما از اهل سنت هستند. االن 
و پس از گذشت دو سال در شهر آیوتایا 1۸ 
مسجد رابطه و ارتباط  بسیار خوبی با ما دارد 
که با هم رفت و آمد هم داریم و امروزه در 
مقابل دشمنان شیعه در تایلند که وهابیت 
اهل  برادران  این  و  و صهیونیست هستند 
سنت می باشند که در خط مقدم از ما دفاع 
می کنند. ما تعامل بسیار سازنده و خوبی با 

اهل سنت داریم.
آیا در تایلند گرایش غیر مسلمانان 
مانند بودایی ها به مکتب تشیع وجود 

دارد؟
گرایش بودایی به شیعه در تایلند وجود دارد 
لکن کم است. بیشتر افرادی که با شیعه و 
مسلمانان ارتباط زیادی دارند به دین اسالم 

و تشیع گرایش پیدا می کنند.
لحاظ  از  تایلند  شیعیان  وضعیت 
ارزیابی  چگونه  را  وحدت  و  یکپارچگی 

می کنید؟
طبیعی است که اختالف سلیقه در همه جا 
وجود دارد اما این اختالف سلیقه ها نباید به 
کدورت و عداوت منتهی بشود. ما تقریبا با 
تمام گروه های شیعه فعال در تایلند ارتباط 
خوب و نزدیک و سازنده ای داریم. فقط دو 
آنها رابطه ای نداریم:  با  گروه هست که ما 
چند  که  الیمانی  حسن  احمد  گروه  یکی 
و  می کنند  فعالیت  تایلند  در  است  سالی 
نزدیک به 4۰ نفر عضو دارند. گروه دوم هم 
شیعیان انگلیسی و پیروان آنها می باشند که 
ما علنا اعالم می کنیم که شیعیان خمینی 
هستیم و با آنها رابطه ای نداریم. بطور کلی 
عناد  ایران  اسالمی  جمهوری  با  کس  هر 
رابطه ای  او  با  ما  باشد  داشته  مخالفت  و 

نخواهیم داشت.
چه موانعی در کشور تایلند در مقابل 

فعالیت های خود می بینید؟
در  که  مانعی  مهمترین  به  بخواهم  اگر 
کشور ما وجود دارد اشاره کنم می توان به 
فساد  مسئله  جمله  از  و  اجتماعی  موانع 
امروزه  که  کرد  اشاره  اخالقی  گسترده 
جدی ترین آسیب و تهدید برای خانواده ها 
محسوب می شود. همچنین مصرف مواد 
مخدر و روانگردان و مشروبات الکلی که به 
طور گسترده جوانان را تهدید می کند جزو 
موانعی است که فعالیت های ما را با کندی 
دوره های  که  آنجایی  از  می کند.  مواجه 
آموزشی مدارس از ابتدایی تا دبیرستان و 
به  پسران  و  دختران  کالسهای  دانشگاه، 
تفکیکی  و  برگزار می شود  صورت مختلط 
این  در  که  ارتباطاتی  نمی گیرد،  صورت 
مدارس وجود دارد لطمه بزرگی به اخالق و 

خانواده در تایلند زده است.
آیا شما فعالیت های تقریبی با اهل 

سنت هم در تایلند انجام می دهید؟
مهمترین فعالیت های تقریبی که ما انجام 

می دهیم در همایش هایی است که برگزار 
می کنیم و از بزرگان اهل سنت هم دعوت 
این  در  سخنران  عنوان  به  که  می کنیم 
همایش ها شرکت کنند و همچنین ما هم در 
همایش های آنها شرکت می کنیم. همایش 
روز جهانی قدس و برگزاری مراسم روز 22 
بهمن و مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی 
رحمت الله علیه از مهمترین همایش هایی 
است که برگزار می شود و در این مراسم ها از 
اندیشمندان بزرگ اهل سنت در تایلند مانند 
چاران معلولیم و برادرش عمران معلولیم و 
بزرگان دیگر دعوت می کنیم که شرکت کنند 

و به ایراد سخنرانی بپردازند.
مورد  در  قدری  است  ممکن  اگر 
اهل  به  تایلند  شیعیان  عالقه  و  عشق 
بیت علیهم السالم و برگزاری مجالس 

محرم توضیح بفرمایید.
همانطور که در خالل صحبت هایم اشاره 
کردم رمز ماندگاری تشیع در تایلند را باید 
حضرت  قضیه  و  بیت  اهل  محوریت  در 
جستجو  السالم  علیه  الحسین  اباعبدالله 
کرد. عشق به اهل بیت علیهم السالم عامل 
اصلی وحدت شیعیان جهان و به خصوص 
شیعیان تایلند می باشد. شیعیان تایلند در 
مذهبی  مراسمات  در  باشند  که  نقطه  هر 
خود را به مجالس اهل بیت علیهم السالم 
چنین  در  پرشوری  حضور  و  می رسانند 
مجالسی دارند و همین دیدارها باعث الفت 
و محبت خاصی بین آنها می شود. شیعیان 
قدیم که از نسل شیخ احمد قمی بودند را در 
تایلند به مسلمانان »چاوسن« می شناسند 
می گویند  تجمعی  و  گروه  یک  به  یعنی 
شیعه  ما  که  وقتی  »چاوسن«.  مسلمانان 
شیعیان  که  هنگامی  که  فهمیدیم  شدیم 
»یا  شعارهای  خود  عزاداری های  در  قدیم 
حسین یا حسین« سر می دادند و به گوش 
در  گروه  این  است  می رسیده  افراد  دیگر 
از  شدند.  مشهور  »چاوسن«  به  تایی  زبان 
4۰۰ سال پیش تاکنون به اینها مسلمانان 
یا  شیعه  از  اسمی  و  می گویند  »چاوسن« 
امام  اسالم  یعنی  نمی شود؛  آورده  سنی 
حسینی. و مرثیه هایی هم که در ایام عزاداری 
می خوانند به زبان فارسی است که بیشتر از 
اشعار محتشم کاشانی گرفته شده است. 
وجود  افرادی  هم  جدید  شیعیان  در  البته 
دارند که هم اشعار زیبایی می سرایند و هم 
مداحی می کنند. بزرگترین تجمع عزاداری 
عاشورا در جنوب شرق آسیا پس از اندونزی، 
الله است  تایلند مربوط به مسجد روح  در 
که در شهر »ناخان سیتا مارات« در جنوب 
تایلند فعالیت می کند و برخی شیعیان برای 
شرکت در مجالس آن از شهرهای دور شمال 
و  مسیر  کیلومتر  پیمودن 2۰۰۰  و  تایلند 
حتی برخی هم از کشورهای همسایه مانند 
مالزی، اندونزی و سنگاپور به آنجا می آیند 
شرکت  مسجد  آن  عزاداری  مجالس  در  و 
تایی،  زبان  به  مجلس  این  در  می کنند. 
انجام  مداحی  انگلیسی  و  عربی  فارسی، 

می شود.

 ما اهداف نهضت امام 
خمینی را الگوی خود 
قرار داده ایم وبا همین 
نیت، به تبلیغ اسالم 
و تشیع می پردازیم و 
هدف اصلی ما بیدار 

شدن مردم و فرهنگ 
سازی و آشنایی 

آنها با اسالم ناب و 
مکتب تشیع است. 
امروزه اندیشه های 
امام خمینی الگوی 

ما شیعیان تایلند 
می باشد و آن شعاری 
که امام خمینی مطرح 

کردند و تا امروز هم 
ادامه دارد یعنی اینکه 

سیاست ما همراه با 
دیانت ما می باشد و این 

دو جدایی ناپذیرند، 
الگو و سرمشق ما 

در همه فعالیت های 
سیاسی فرهنگی و 
اجتماعی می باشد. 
یکی از ضعف های 
اساسی مسلمانان 
جهان این است که 
سیاست را از دیانت 

جدا می دانند. اما امام 
خمینی نشان داد که 
سیاست با دیانت قابل 
جمع است و می شود 
آن را اجرا و عملی کرد.
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نحوه گرایش شما به مکتب تشیع چگونه بود؟
من در سال 1۹۶2 میالدی در خانواده ای سنی مذهب متولد 
شدم. پدر و مادرم شافعی مذهب بودند و من هم بر همین 

مذهب رشد کردم و بزرگ شدم. 
امام  حضرت  رهبری  به  ایران  اسالمی  انقالب  پیروزی  با 
خمینی در سال 1۹۷۹ دریچه و امید و افق جدیدی به روی 
همه مسلمانان و آزادیخواهان جهان باز شد و من تاثیر و عملکرد 
نظام اسالمی ایران در جهان را مشاهده می کردم و می دیدم 
که چگونه شیعیان به آن افتخار می کنند و وقوع این انقالب 
از  و عزت  است  آبرومند شدن مسلمانان جهان شده  باعث 
دست رفته مسلمانان را به آنان برگردانده است. اینکه یک عالم 
دینی و با دست خالی چنین انقالبی را در جهان ایجاد کرد 
و یک نظام شاهنشاهی که ابر قدرت هایی مانند آمریکا از آن 
حمایت می کردند را شکست داد و بعد هم در مقابل کشورهای 
زورگوی جهان مانند قدرت های غربی ایستاد و مقاومت کرد 
برای ما بسیار جالب توجه و شورانگیز بود و ما هم به آن افتخار 
می کردیم. نکته عجیب اینکه ما دانشجویان وهابی همیشه 
عکس کوچکی از امام را همراه خود نگهداری می کردیم. ما که 
تا آن موقع حتی جرأت نمی کردیم به صورت علنی ابراز کنیم که 
مسلمان هستیم زیرا حرفی برای گفتن نداشتیم، بعد از حرکت 
امام خمینی با افتخار می گفتیم که ما مسلمان هستیم؛ هر 
چند هنوز هم وهابی بودم. همین باعث شد که من به مطالعه و 
تحقیق پیرامون این شخصیت بزرگ و اسالمی که از آن سخن 
می گوید، بپردازم. به همین دلیل در کنفرانس ها و سمینارهایی 
که از طرف رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسالمی ایران 
ایران برگزار  بانکوک، در سالگرد پیروزی انقالب اسالمی  در 
می شد، شرکت می کردم و بدین ترتیب با شخصیت حضرت 

امام رحمت الله علیه و اهداف و اندیشه های وی آشنا شدم.
من به مطالعه و تحقیقات بیشتری روی آورده بودم و روز به روز 
سعی می کردم که اطالعات و دانسته های خودم را نسبت به 
مکتب تشیع گسترش بدهم. تا اینکه یک روز نشسته بودیم و با 
همسرم بحث می کردیم که یک دفعه تلویزیون را مشاهده کردم 
که در یکی از خبرها اعالم کرد که امام خمینی از دنیا رفته است 
)این قسمت از سخنان را همراه با گریه و اشک بیان کردند(. 
اعالم این خبر همان و تشیع ما همان. به همسرم گفتم که من 
تصمیم گرفته ام که شیعه بشوم چون وقت مطالعه و تحقیق 
تمام شده و االن وقت تصمیم و انتخاب است. و از آن جا من به 
همراه همسرم شیعه شدم و از آن به بعد به تبلیغ مکتب تشیع 
می پردازیم. در آن زمان من هنوز طلبه نبودم و زبان فارسی را 

هم نمی دانستم و فقط با استفاده از برخی کتب انگلیسی در 
ایام محرم و ایام های دیگر به تبلیغ مکتب تشیع می پرداختم. 
البته برای امرار معاش زندگی، روزها کار هم می کردم. سپس به 
راهنمایی برخی از بزرگان به ایران مسافرت کردم و تحصیالت 
دینی خود را در ایران آغاز کردم و پس از اقامت حدود 11 سال 

در ایران و با اتمام تحصیالتم به تایلند برگشتم. 
بنابر آنچه گفتید شما ابتدا شافعی مذهب و سپس 
وهابی و بعد هم به مکتب تشیع گرایش پیدا کردید، سوال 
این است که چه شاخصه ها و چه ویژگی هایی را در این 
مکتب یافتید که باعث شد تا گرایش به تشیع پیدا کنید و 

آن را بر مذاهب دیگر ترجیح دهید؟
یکی از مهم ترین شاخصه هایی که در مکتب تشیع وجود دارد 
عقالنی و منطقی بودن معارف شیعی و این مذهب است که 

اصال قابل قیاس با دیگر مذاهب اسالمی نیست. 
شاخصه دیگری که در مکتب تشیع وجود دارد ُبعد معنوی و 
معنویت و روحانیتی است که برگرفته از دعاها و مناجات هایی 
است که ائمه اهل بیت علیهم السالم آن را به عنوان یک میراث 
برای تشیع به جای گذارده اند مانند صحیفه سجادیه و دعای 
افتتاح و ابوحمزه و سایر ادعیه که به هیچ وجه در دیگر مذاهب 
اسالمی یافت نمی شود؛ به خصوص در وهابیت که واقعًا یک 
مذهب بسیار خشک و بی روح و بدون معنویت است. یعنی 
ارتباط با خداوند در مکتب تشیع بسیار قوی تر از دیگر مذاهب 

و مکاتب اسالمی است.
علیهم  بیت  اهل  مکتب  شاخصه های  از  که  دیگری  نکته 
السالم می باشد این است که در این مکتب الگوهای عملی غیر 
از پیامبر اسالم نیز وجود دارد که تا حدود ۳۰۰ سال این الگوها 
و اسوه ها در میان مردم و در شرایط مختلف زندگی می کردند 
که همه آنها و رفتارهایشان برای ما الگو است و می توانیم در هر 
شرایطی که قرار بگیریم با الگوگیری از رفتار هر کدام از ائمه 
علیهم السالم که در شرایط خاصی زندگی می کردند، ما هم 
زندگی و رفتارمان را با زندگی و رفتار آنها تطبیق کنیم و اعمال 

و رفتارمان را به طور صحیح انجام دهیم. 
نکته دیگری که در مکتب تشیع وجود دارد و به طور ویژه 
می توان بر آن تاکید کرد قضیه قیام حضرت امام حسین علیه 
السالم در مقابل ظلم و ستم دستگاه حکومت بنی امیه است 
که به مسلمانان درس آزادگی داد و به آنها آموخت که نباید 
زیر بار ظلم و ستم بروند و نباید در مقابل ظلم و ستم ساکت 
بنشینند اما در دیگر مذاهب اسالمی می گویند که شما باید 
از حاکم جامعه اطاعت کنید و لو اینکه حاکم فاسق و فاسد 

باشد. واقعا قضیه امام حسین علیه السالم مسئله ساده ای در 
دنیای اسالم نیست که به راحتی بتوان از کنار آن عبور کرد. 
چه شد که بعد از 5۰ سال از رحلت پیامبر، فرزند گرامی پیامبر 
را با این وضعیت به شهادت رساندند و چنین حادثه عظیمی در 
امت اسالمی رخ داد؟ این مسئله را من به عنوان یک سوالی 
در مقابل خود گذاشته بودم و به دنبال پاسخ آن می گشتم. در 
آن زمان یک کتابی که توسط یکی از اهل سنت نوشته شده 
بود در مورد قضیه امام حسین علیه السالم به دست من و 
دیگر دانشجویان وهابی رسید. من به همراه گروه دانشجویان 
مسلمانی که در دانشگاه »رامخام هینگ« تحصیل می کردند 
هر روز مقداری از این کتاب را می خواندیم و گاهی هم گریه 
می کردیم ولی به دنبال آن نمی رفتیم که واقعًا علت رخ دادن 
چنین حادثه ای چه بود؟ چرا امام حسین علیه السالم با آن 
وضعیت به شهادت رسیدند؟ قضیه امام حسین علیه السالم 
هم یک علت مهم و در واقع یک سرنخی بود که من را به مطالعه 

و تحقیق پیرامون مکتب تشیع کشاند.
مسلمانان  کردن  بیدار  در  خمینی  امام  نقش  شما 

جهان را چگونه ارزیابی می کنید؟
قبل از پیروزی انقالب اسالمی ایران، ما باور نداشتیم که دین 
بتواند جامعه ای را اداره کند. با حرکت و نهضت امام خمینی 
بود که اسالم و دین از حاشیه به متن جامعه آورده شد. امام 
به دنیا و به خصوص مسلمانان نشان داد که دین اسالم مانند 
و  در مساجد  که فقط  نیست  دیگر  ادیان  و سایر  مسیحیت 
خانه ها بنشینند و خدا را بخوانند، بلکه اسالم دینی است که 
برنامه های  انسان ها  زندگی  تمام شئون  و  اداره جامعه  برای 
سازنده ای دارد. بعد از وقوع انقالب اسالمی ایران ما باور کردیم 
که اسالم و دین حقیقی می تواند جوابگوی همه ابعاد زندگی 
انسان ها باشد و جامعه را اداره کند. این درس بزرگی بود که امام 
خمینی و انقالب اسالمی به همه جهان نشان داد. همچنین 
امام خمینی به مسلمانان و همه آزاد اندیشان جهان آموخت 
که با اعتماد و توکل بر خداوند می توان در مقابل ظلم و ستم 
ایستادگی کرد. بیداری اسالمی که امروزه در سرزمین های 
اسالمی رخ داده است نیز از تاثیرات انقالب اسالمی ایران بر 
مسلمانان جهان است. نکته دیگری که از تاثیرات امام خمینی 
بر جامعه اسالمی است می توان به مسئله گرایش به معنویت و 
دوری از مادیت و دنیاپرستی اشاره کرد. همچنین امام خمینی 
به مسلمانان هویت بخشید که به عنوان نمونه می توان از مسئله 
ورود حجاب در میان مسلمانان تایلند پس از انقالب اسالمی 

ایران نام برد.

فارغ التحصیالن  از  قاسمی  صالح  شیخ  والمسلمین   االسالم  حجت 
از  و  تایلند  منطقه  در  المصطفی  نمایندگی  دفتر  آموزش  معاون  جامعه  و 
مستبصرین می باشد که در این گفت و گو به تشریح تاثیر قیام امام خمینی بر 
مسلمانان تایلند پرداخت.

حجت االسالم والمسلمین صالح قاسمی:

امام خمینی به مسلمانان جهان  
هویت بخشید 

شرایط فرهنگی اجتماعی شیعیان تایلند )۲(
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لطفًا در ابتدا خودتان را معرفی بفرمایید. 
اسم من سلمان لوگ یی است. اسم دیگر بنده هم عثمان 
لوگ یی است که قبل از شیعه شدنم به این نام من را صدا 
می زدند. البته هنوز هم به اسم عثمان لوگ یی معروف 
هستم. من در خانواده ای کشاورز متولد شدم و خانواده 
من همه کشاورزی می کردند. تا آنجا که اطالع دارم اصل 
و نسب من به چهار طایفه منتهی می شود. طرف اول از 
عالمان کشور یمن بودند. طرف دوم از فتانی دارالسالم 
در دهکده ترانگانو که نام ایشان »توان امین« بوده و بعدها 
به کشور تایلند مهاجرت می کنند. این افراد که نام بردم 
پدربزرگان مادری بنده بودند. پدربزرگان پدری من از شهر 
»ستون« بودند که از قدیم از مسلمانان اهل تسنن بودند. 
دیگری هم از شهر پاتالونگ بوده که از نسب داتوموکان 
بوده که جز سلطان های شهرری ایران بودند که بعد از 
حمله هلندیها به تایلند مهاجرت می کنند. دیگری هم از 
شهر آیوتایا که سه نفر از فرزندان ایشان از امیران لشکر 
آیوتایا بودند که به نام های حسن، حسین و مصطفی در 
تاریخ دیده می شوند که با سلطان سلیمان هم ارتباط 
فامیلی داشتند. بیشتر اقوام بنده بودایی بودند که در 
نسل پدر بزرگ مادری من مسلمان می شوند. پدربزرگم 
قبل از مرگ وصیت می کند که تمام نوادگان در مسیر 

اسالم باقی بمانند.
چگونه و از چه زمانی با مکتب تشیع و اهل بیت 

علیهم السالم آشنا شدید؟
من از کالس اول ابتدایی با تشیع آشنا شدم. آشنایی 
من با تشیع اینگونه بود که برای نماز به مسجد رفته بودم 
در مسجد مقاله ای دیدم در مجله ای به نام پیام اسالمی. 
این مجله از طرف رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی 

تمام  به  دوره  آن  در  که  بود  منتشر شده  و  ایران چاپ 
مساجد و مراکز اسالمی ارسال می کردند و به مسجد 
محله من هم رسیده بود. من آن مقاله را مطالعه کردم. 
نکاتی که در آن مجله آمده بود و مطالبی که در مورد 
انقالب حضرت امام خمینی بود بسیار مورد عالقه من 
در آن دوره قرار گرفت. من از آن مجله و مقاله آن خیلی 
خوشم آمد و تمام مقاالت آن مجله را مطالعه کردم. به 
صفحه آخر که رسیدم یک فرم در آن قرار داده بود که در 
آن نوشته بود اگر عالقه مند به این مجله هستید فرم را پر 
کنید و برای ما ارسال کنید تا ما از این به بعد مجله را برای 
شما بر طبق آدرسی که پر کرده اید ارسال کنیم. به خاطر 
اینکه آن زمان ما در یک شهر دور افتاده زندگی می کردیم 
و در روستا بودیم، توقع نداشتم که فرم را پر کنم و بفرستم 
آنها هم مجله را برای من ارسال کنند. اما فرم را پر کردم 
و وقتی که وارد شهر شدیم و به اداره پست رسیدیم آن 
فرم را برای رایزنی فرهنگی ایران ارسال کردم. بعد از مدت 
زمان کمی مجله ها مستقیمًا به درب خانه ما می آمد و 
دیگر الزم نبود که من برای مطالعه مجله پیام اسالمی 
به مسجد بروم. من نسخه ها و شماره های مختلف مجله 
پیام اسالمی را مطالعه می کردم و به مطالبی که در مجله 
و  بود بسیار عالقمند شدم  نوشته شده  پیام اسالمی 
استفاده کردم. جمالتی که از حضرت امام خمینی در 
مجله پیام اسالمی ترجمه شده بود )باید از مترجم پیام 
اسالمی تشکر کنم و وی را تحسین نمایم که ترجمه های 
ایشان از سخنان امام خمینی که در آن دوره گفته بودند، 
بسیار دقیق بود( بسیار تأثیرگذار بر زندگی من بود و من 
از آن موقع به بعد بسیار عالقه مند به شخصیت حضرت 

امام خمینی شدم. 

امام خمینی  از شخصیت  بیشتر کدام بخش 
برای شما جذاب بود؟

عالقه شخصی من به کتاب هایی که در مورد قیام و 
به  زیادی  و عالقه  بود  زیاد  بسیار  بود  انقالب  مورد  در 
داستان های قیامی کشور چین و یا به طور مثال چگوارا 
و یا داستان هایی که در مورد قیام و مبارزه بر علیه ظلم 
بود را مطالعه می کردم و خیلی عالقه داشتم و سخنان و 
مقاالتی که در مجله موجود بود بر طبق سلیقه من بود. اما 
مطالبی که در مورد افراد دیگری مطالعه می کردم آن گونه 
که مطالب حضرت امام خمینی به دلم می نشست، آن 
مطالب به دلم نمی نشست و مثال مطالبی که در مورد 
و  قیامی  کردم هرچند مسائل  مطالعه  گاندی  مهاتما 
حماسی در آن بود اما از آنجایی که من مسلمان بودم 
عالقه زیادی به مطالب حماسی حضرت امام داشتم 
چون حضرت امام هم مسلمان بودند. اما وقتی که بزرگتر 
شدم و در دوره تحصیالت دانشگاه به قدرت مقایسه 
رسیدم مطالبی که در مورد حضرت امام و انقالب ایشان 
بود و انقالبهایی که در کشورهای دیگری مانند چین و 
غیره ایجاد شد را مطالعه می کردم و تطبیق می دادم به 
این نتیجه رسیدم که نظریه های کشورهای دیگر فقط 
در حد نظریه هستند در صورتی که حماسه حضرت 
امام و انقالب ایشان نه تنها نظریه بود بلکه بخش عملی 
هم داشت. نظریه های غربی نه تنها فقط نظریه هستند 
بلکه بعد معنوی انسانیت را هم از بین می برند در صورتی 
که نظریه های حضرت امام نه تنها بعد معنوی انسان را 
تقویت می کند بلکه بخش عملی و موفقیت آمیز هم دارد. 
جاذبه مکتب تشیع را در چه چیزهایی می بینید 
و به عبارت دیگر به نظر شما فرق مکتب تشیع و 

سلمان لوگ یی از فعاالن و نخبگان سیاسی و رسانه ای 
تایلند و از متبصرین می باشد که در این گفت وگو به تفاوت میان 
انقالب اسالمی ایران و سایر انقالب های دوران معاصر و تاثیر 
نهضت امام خمینی بر مسلمانان جهان اشاره کرد.

سلمان لوگ یی:

مدیون 
امام خمینی هستیم

شرایط فرهنگی اجتماعی شیعیان تایلند )۲(
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تسنن در چیست؟
نکته ای که در مورد تفاوت بین مکتب تسنن 
و تشیع می توان به آن اشاره کرد معنویتی 
این  دارد.  در مکتب تشیع وجود  است که 
معنویت را مدیون حضرت امام و تعالیمی که 
در سخنرانی هایشان و در گفته هایشان وجود 
دارد، هستم. می توانم بگویم که حضرت امام 
بهترین راهنما و راحت تر بگویم بهترین رهبر 
در مکتب تشیع است که تعالیم شیعی و اهل 
بیت را به صورت عملی و نظری و سخنرانی 
می کردند.  مطرح  اسالمی  جامعه  برای 
واقعی  عالم  کاماًل خصوصیات یک  ایشان 
را دارند یعنی هر آنچه از خصوصیات خوب 
وجود  واقعی  عالم  یک  در  که  است  الزم 
داشته باشد به تمامه و به کماله در امام وجود 
داشت. ایشان کامال خصوصیات یک عالم 
در  ایشان  اخالق  مانند  داشتند  را  واقعی 
مقابل مردم، تصمیم گیری در اداره کشور، 
انقالب  پیروزی  در  موفقیتشان  و  انقالب 
اسالمی. آن معنویتی که به آن اشاره کردم 
که در مکتب تشیع وجود دارد، آن معنویت 
مثل  امام  حضرت  فعالیت های  و  کارها  در 
یک ساعت کوک شده که انسان را از خواب 
بیدار می کند، بود اما آن روشنیت و نورانیتی 
که در محیط درونی انسان حاصل می شود 
از ثقلین و اهل بیت است. نقطه شروع آن را 
حضرت امام خمینی در زندگی من آغاز کرد 
و نقطه پایان آن هم ثقلین و اهل بیت علیهم 
السالم هستند. عالقه ای که در دورانی که 
اهل سنت بودم به پیامبر داشتم یک عالقه 
خشک و بی معنی بود ولی وقتی عالقه ام را 
هنگامی که شیعه شدم با آن زمان مقایسه 
می کنم می بینم یک عالقه تنگاتنگ وجود 
من  کرد.  توصیف  را  آن  نمی شود  که  دارد 
تا آن زمان معنی صلوات و درود بر حضرت 
محمد را نمی دانستم، وقتی شیعه شدم و با 
واقعیت اهل بیت آشنا شدم احساس می کنم 
که وقتی صلوات می فرستم نه تنها دارم درود 
به زندگی ام جان می  بلکه دارم  می فرستم 
بخشم. تمام این امور را نمی توان جاذبه یا 
احساس خوب بگوییم بلکه اینها یک هدایایی 
از جانب خداوند است که نمی توانیم به زبان 
بیاوریم که اینها جاذبه یا یک عالقه است. 
دلیل اینکه نمی شود این جاذبه ها را توصیف 
کرد و توضیح داد آن است که این جاذبه ها در 
قلب و در روح ما وجود دارد و انگار که به روح 

ما هم سرایت کرده است.
کدام یک از دیدگاه های امام خمینی 
می کند  توجه  جلب  بیشتر  شما  برای 
و مورد عالقه شخصی شما قرار گرفته 

است؟
امام  نکاتی که حضرت  از مهم ترین  یکی 
اشاره  آن  به  همیشه  خود  عمر  طول  در 
می کردند اهمیت ثقلین و اهل بیت است. 
این نکته برای من تازگی داشت و هر بار که 
سخنرانی های حضرت امام خمینی را گوش 
می دهم و سخنان ایشان را مطالعه می کنم 
می بینم که حضرت امام هیچگاه نبوده که 
در سخنرانی و یا در کالمی به اهل بیت و 

خاندان پیامبر گرامی اسالم اشاره نکنند و 
نشانه این است که ثقلین و اهل بیت جایگاه 
مهمی در زندگی و تفکر یک مسلمان و یک 
شیعه دارد. هر بار که وارد خانواده و اقوام 
می شوم همیشه از آنها گالیه می کنم. هر 
وقت برخی اقواممان که عالم دینی هستند 
و اهل تسنن می باشند را می بینم همیشه 
چرا  که  می دهم  قرار  سرزنش  مورد  را  آنها 
پیامبر  و خاندان  بیت  اهل  از  هیچ حرفی 
از زندگی  برای من نگفتند؟ چرا سالهایی 
من را تباه کردند بدون این که اهل بیت را 
بشناسم در صورتی که حق من بود که از 
بدو تولدم با اهل بیت آشنا می شدم. پنجره 
و مسیری که من را به اهل بیت رساند و با 
اهل بیت آشنا کرد امام خمینی بود. اهل 
بیت همانند نور خورشید هستند اما چون ما 
در تاریکی هستیم و حجاب جلوی این نور را 
گرفته است؛ حضرت امام مرتفع کننده این 
حجابها بودند و ما را از تاریکی بیرون آوردند و 

به نور واقعی رساندند. 
و  انقالبی  حرکت  میان  تفاوتی  چه 
نهضت امام خمینی با دیگر جنبش ها و 

نهضت های قرون اخیر وجود دارد؟
شد  ایجاد  دنیا  در  که  انقالبی  اولین 
انقالب فرانسه بود با این نظریه که بحث 
اقتصادی کشور را بهانه و عنوان کردند و 
انقالب کردند و انقالب را تبدیل به حکومت 
انقالب بحث  این  نکته اصلی در  کردند. 
اقتصادی جامعه بود که پیروزی و غلبه پیدا 
انقالب  حکومت.  سیاسی  وجهه  بر  کرد 
فرانسه با مطرح کردن و بهانه کردن بحث 
ایجاد  انقالبی که در روسیه  و  اقتصادی، 
و  اجتماعی  مباحث  کردن  مطرح  با  شد 
شکل  حکومت  علیه  بر  شناسی  جامعه 
با  داد  رخ  فرانسه  در  که  انقالبی  گرفت. 
اقتصادی  مفاسد  با  مبارزه  کردن  مطرح 
تشکیل شد و انقالبی که در روسیه ایجاد 
اجتماعی  مباحث  کردن  مطرح  با  شد 
برای از بین بردن اختالف طبقاتی شکل 
گرفت که تمام این جنبش ها با استفاده 
از نظریه های مارکسیست طراحی و انجام 
شد. و انقالبی که در چین ایجاد شد با بهانه 
کردن مشکالت اجتماعی برای از بین بردن 
ظلمی که در اجتماع و کهنگی فرهنگ 
موجود، بود رخ داد. تمام این نظریه هایی 
که در این سه کشور انقالبها بر پایه آن ایجاد 
شد به احزاب و گروه ها و توده ها برمی گردد 
و مبنای همه آنها نظریه های مارکسیستی 
بود. با مطالعه ای که من در مورد نظریه های 
نتیجه  این  به  داده ام  انجام  مارکسیستی 
رسیدم که مارکسیست یک نظریه و دیدگاه 
یهودی است. اما وقتی به انقالب حضرت 
امام خمینی نگاه می کنیم می بینیم که 
نظریه ها  این  از  هیچکدام  خمینی  امام 
را استفاده نکردند و هیچ دیدگاهی را در 
انقالبشان شریک نکردند. اساس انقالب 
حضرت امام خمینی بر قرآن و سیره پیامبر 
و اهل بیت بوده است. امام خمینی به دنیا 
نشان دادند که ما می توانیم آن تعالیمی که 

در کتاب آسمانی قرآن موجود است را عملی 
کنیم و آن را در قانون اساسی کشورمان مورد 
استفاده قرار دهیم. و این کاری که امام انجام 
دادند نشان می دهد که ما نیازی به هیچ 
نظریه ای غیر از نظریه های اسالمی نداریم. 
تنها منبع دیدگاه های ما کتاب آسمانی قرآن 
حکومت های  برخی  بخواهیم  اگر  است. 
منطقه را با ایران مقایسه کنیم می بینیم که 
مثاًل شکست صدام و شکست قذافی در 
لیبی به خاطر این بود که آنها از نظریه های 
غربی در اداره مملکت استفاده کردند؛ اما 
انقالب امام خمینی هیچ وقت با شکست 
مواجه نشد چون تکیه گاه انقالب حضرت 
امام بر قرآن و اهل بیت بود. اگر بخواهیم 
تفاوت کشور جمهوری اسالمی ایران را قبل 
از انقالب و بعد از انقالب ببینیم می توانیم 
به این نتیجه برسیم که انقالب حضرت امام 
خمینی بسیار موفقیت آمیز بوده است. قبل 
از انقالب، ایران به نام یک کشور اسالمی 
می شد  خوانده  شیعی  مسلمان  مردم  و 
اما در تصویر چیزی که مشاهده می شد از 
ایران هیچ تفاوتی با کشورهای غیر اسالمی 
امام  اسالمی  انقالب  که  آنچه  اما  نداشت 
به این جامعه هدیه داد یک اسالم واقعی 
و یک اسالم ناب محمدی بوده است؛ یک 
اسالمی که از بیانهای اهل بیت سرچشمه 
و نشأت گرفته است. در صورتی که انقالب 
در  که  انقالب هایی  از  بعد  امام  حضرت 
دیگر  کشورهای  و  فرانسه  و  روسیه  چین 
حرفی  آن  است.  شده  ایجاد  افتاد،  اتفاق 
که انقالب حضرت امام خمینی به جامعه 
جهانی زد این بود که اسالم یک دین کامل 
است و یک دینی است که می شود آن را به 
عنوان قانون اساسی و اساس یک مملکت 

استفاده کرد. 
افرادی  ایران   در کشور جمهوری اسالمی 
که به ادیان دیگری غیر از اسالم ایمان داشته 
باشند هم در کنار مسلمانان زندگی می کنند و 
در مسیر خودشان، عبادات و اعمال مذهبی 
بارز  نشانه  و  می دهند.  انجام  را  خودشان 
این موفقیت انقالب اسالمی ایران، انقالب 
فرهنگی که در ایران ایجاد شد می باشد که 
آن  به  رو  این  از  ایران  جامعه  گفت  می توان 
بویی  و  عطر  هیچ  که  حکومتی  در  شد.  رو 
از اسالم دیده نمی شد االن تبدیل شده به 
جامعه شیعی و کامال اسالمی که همه مظاهر 
اسالمی در آن دیده می شود. بعد از پیروزی 
انقالب، حضرت امام می توانست از پیروزی 
خود در مسیر انتخاب حکومت و رای مردم 
استفاده کند و جمهوری اسالمی را تحمیل 
به مردم کند، اما ایشان از مردم خواست که 
آن  از ۹۸ درصد جامعه  بیش  و  بدهند  نظر 
زمان ایران به جمهوری اسالمی آری گفتند 
انتخاب کردند.  را  نوع حکومت خودشان  و 
این نشانگر تفاوت ساختار انقالب اسالمی و 
حقیقی مردم ایران که بر اساس قرآن و اسالم 
بنا شده و ساختار انقالبی که نظریه یهودی 
و نظریه مارکسیستی مبنای آن است و این 

نشانه تفاوت این دو انقالب است.

 می توانم بگویم که 
حضرت امام  بهترین 

راهنما و راحت تر بگویم 
بهترین رهبر در مکتب 
تشیع است که تعالیم 

شیعی و اهل بیت 
را به صورت عملی و 

نظری و سخنرانی برای 
جامعه اسالمی مطرح 
می کردند. ایشان کاماًل 
خصوصیات یک عالم 
واقعی را دارند یعنی 

هر آنچه از خصوصیات 
خوب الزم است که در 
یک عالم واقعی وجود 
داشته باشد به تمامه و 
به کماله در امام وجود 

داشت.
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از  و  کنید  معرفی  را  خودتان  ابتدا  در  لطفًا 
سوابق و فعالیت های فرهنگی خودتان برای ما 

بگویید.
من فاطمه عسکری هستم. بیش از سی سال پیش، 
جهت تحصیل علوم دینی به ایران سفر کردم و به مدت 
5 سال در ایران اقامت داشتم که در این مدت عالوه 
بر تحصیل علوم دینی در جامعه الزهراء قم، با فرهنگ 
اسالمی و معارف اهل بیت علیهم السالم نیز آشنا 
شدم. پس از اتمام تحصیالت و برگشتن به تایلند هم به 
تبلیغ معارف دینی و برگزاری کالس های قرآن و احکام 
و عقاید و تاریخ مشغول هستم. از آنجایی که »قرآن« 
محور فرهنگ اسالمی و وحدت جامعه اسالمی است 
و در حدیثی وارد شده است که پیامبر اکرم صّلی الله 
َم اْلُقرآَن َو  علیه و آله و سلم فرمودند: »َخْیُرُکْم َمْن َتَعلَّ
َمُه؛ بهترین شما کسی است که قرآن را یاد بگیرد و به  َعلَّ
دیگران بیاموزد« )مستدرک الوسائل، ج4، ص2۳5( و 
همچنین امام علی علیه  السالم نیز در اهمیت یادگیری 
موا القرآَن؛ فإّنُه أحَسُن الَحدیِث،  قرآن فرمودند: »َتَعَلّ
ُه َربیُع الُقلوِب؛ قرآن را بیاموزید، که آن  ُهوا فیِه فإَنّ وَتَفَقّ
بهترین سخن است و در آن دانا و فقیه شوید که آن 
بهار دلهاست« )نهج البالغه، خطبه:11۰( تصمیم 
گرفتم که محور تبلیغ خود را بر آموزش قرآن قرار دهم. 
به همین دلیل هر هفته در روزهای شنبه و یکشنبه 
کالس قرآن برای کودکان و نوجوانان مسلمان برگزار 
می کنم که خودم مدّرس و معلم این کالسها هستم و 
در این کالسها بیش از ۳۰ نفر شرکت می کنند. ما در 
این کالسها به شرکت کنندگان روخوانی و روانخوانی 
قرآن، تجوید و ترتیل آموزش می دهیم. در کنار آموزش 
قرآن، احکام اسالمی، عقاید اسالمی و تاریخ اسالم را 

هم به آنها آموزش می دهم. 

چرا تصمیم گرفتید که به ایران سفر کنید و به 
تحصیل علوم دینی بپردازید؟

پس از انقالب اسالمی ایران و آشنایی با شخصیت 
امام خمینی تصمیم گرفتم که به ایران سفر کنم و به 
اسالمی  انقالب  واقعا  بپردازم.  دینی  علوم  تحصیل 
ایران تحول عظیمی در میان مسلمانان جهان و به 
خصوص شیعیان ایجاد کرد و به جرأت می توانم بگویم 
که شخصیت بزرگ امام خمینی ما را به شدت تحت 
تاثیر خود قرار داده بود. در مدت زمانی که در ایران 
به همراه طالب خارجی  بار  تحصیل می کردم یک 
به جماران و به دیدار امام خمینی رفتیم و ایشان را از 
نزدیک مالقات کردیم. جالب ترین نکته ای که در این 
دیدار برای من وجود داشت ساده زیستی امام خمینی 
بود که چگونه شخصی که رهبر یک جامعه است در 

چنین مکان ساده ای زندگی می کند؟ 
همچنین انقالب اسالمی ایران، قلب های ما را تشنه 
معارف اهل بیت علیهم السالم کرد و واقعا مشتاق 

شدیم که این معارف را بیاموزیم. 
در  خمینی  امام  محبوبیت  راز  شما  نظر  به 
میان مسلمانان جهان چیست و چرا مسلمانان 
مند  عالقه  خمینی  امام  شخصیت  به  جهان 

هستند؟
بیدار کرد  را  امام خمینی همه مسلمانان جهان 
که  ویژگی  مهم ترین  شاید  و  کرد  زنده  را  اسالم  و 
امام خمینی وجود داشت خلوص،  در شخصیت 
انقالب  بود.  ایشان  ستیزی  استکبار  و  سادگی 
اسالمی ایران و حرکت مردم ایران به این دلیل به 
پیروزی رسید که یک رهبر عالم دینی همانند امام 
خمینی در جلوی مردم ایران ایستاده بود و رهبری 
این نهضت را بر عهده داشت. ما می بینیم که در 
جهان اسالم حرکت های انقالبی مختلفی صورت 
پذیرفت همانند قیام مردم مصر بر علیه »حسنی 
مبارک« اما به دلیل اینکه این حرکات فاقد یک رهبر 
عالم آگاه و شجاع بود هیچ گاه به نتیجه نرسید و این 
انقالب ها به بن بست منجر شد. اما انقالب ایران 
خمینی  امام  همانند  شخصیتی  وجود  خاطر  به 
توانست که به پیروزی برسد و صدای اسالم را به 
که  است  دلیل  به همین  برساند.  گوش جهانیان 
همه مسلمانان جهان خود را مدیون امام خمینی 
می دانند و به ایشان عالقه مند هستند. تا قبل از 
انقالب اسالمی ایران در سال 1۹۷۹ مسلمانان نه در 
کشور تایلند بلکه در بسیاری از کشورها هویت دینی 
برای خود قائل نبودند یعنی فقط اسمی از اسالم 
بود و حضور در مسجد و برگزاری برخی از مراسمات 
دینی، اما انقالب ایران به مسلمانان هویت داد. دو 
سال بعد از انقالب ایران یعنی در سال 1۹۸1مادر 

من به کویت می رود برای این که طریقه دوختن و 
تهیه لباس اسالمی و حجاب اسالمی را یاد بگیرد و 
این سبک حجاب اسالمی که امروزه در تایلند وجود 
یاد  کویت  در  که  است  ایشان  تالش  حاصل  دارد 
می گیرند و در اینجا تولید می کنند و کم کم در جامعه 
اهل سنت و شیعیان رواج پیدا می کند. این نکته را 
هم اضافه کنم که در همین تایلند، نه فقط اهل 
سنت بلکه حتی برخی از شیعیان قدیم هم حجاب 
را نمی دانسته اند و این مدیون امام خمینی و انقالب 

اسالمی ایران و تالش شیعیان مخلص است.
اسالمی،  مذاهب  همه  میان  در  شما  چرا 
مذهب اهل بیت علیهم السالم را انتخاب کرده اید 

و آن را تبلیغ می کنید؟
که  است  این  دارد  وجود  که  دلیلی  ترین  اصلی 
پیامبر اسالم صلی الله علیه و آله و سلم امر به تبعیت 
از اهل بیت علیهم السالم فرمودند و هم در قضیه 
غدیر که در میان همه مسلمانان مشهور است و 
هم در جاهای دیگری مانند حدیث ثقلین امر به 
پیروی از اهل بیت کرده اند و ما هم به تبعیت فرمان 
پیامبر گرامی اسالم، این مکتب را انتخاب کرده ایم. 
نکته دیگری که وجود دارد مسئله عشق و عالقه ی 
شدید و بیش از حد شیعیان تایلند به امام حسین 
علیه السالم است که تا امروز ضامن بقای تشیع 
در سرزمین تایلند بوده است. از زمان ورود شیخ 
احمد قمی به تایلند که بنیانگذار تشیع در تایلند 
بوده است تا به امروز، آنچه که موجب شده است 
تشیع در تایلند پایدار بماند و از بین نرود قضیه امام 
حسین علیه السالم و سوگواری در ایام محرم است. 
در این منطقه ای که ما زندگی می کنیم یک »امام 
باره« وجود دارد که در ایام محرم مجالس عزاداری 
امام حسین علیه السالم در آن برگزار می شود و 
ما هم در آن شرکت می کنیم. پسران من در این 
مراسمات َعَلم امام حسین علیه السالم را بلند و آن 
را حمل می کنند و این یکی از افتخارات خانواده 
خون  ایران  اسالمی  انقالب  از  پس  می باشد.  ما 
تازه ای در رگهای شیعیان تایلند جاری شد و شیعه 
با استقبال گسترده ای از طرف مسلمانان مواجه 
شد و بسیاری از مسلمانان به مکتب تشیع گرایش 
پیدا کردند. ما همیشه داستان قیام امام حسین 
علیه السالم را در کتابها خوانده بودیم اما هنگامی 
که جنگ هشت ساله ایران به وقوع پیوست بسیاری 
از آنچه که خوانده بودیم را دیدیم و آنچه از ایثار و از 
خودگذشتگی رزمندگان اسالم برای ما نقل می شد 
یاد و خاطره شهدای اسالم و به خصوص شهدای 
واقعه عاشورا را برای ما زنده کرد. همه اینها از برکت 

تشیع و نهضت امام خمینی است.

فاطمه عسکری:

امام خمینی اسالم را زنده کرد

شرایط فرهنگی اجتماعی شیعیان تایلند )۲(

خانم فاطمه عسکری فارغ التحصیل جامعه 
الزهرا و فعال قرآنی در کشور تایلند در این گفت و 
گو به محوریت قرآن در اتحاد مسلمان تایلند 

اشاره کرد.
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شهر  در  تبلیغی  فعالیت های  چه  شما 
»ستون« انجام می دهید؟

برگزاری نمازهای جماعت، برگزاری کالس قرآن 
و احکام و همچنین برگزاری مراسمات مذهبی در 
اعیاد، والدت ها و شهادت ها که به صورت ساالنه 
برگزار می شود. همچنین در شب های چهارشنبه 
برگزاری دعای توسل داریم و بعد از آن هم کالس 
درس احکام و تفسیر و اخالق را برگزار می کنیم و 
در مجموع یک ساعت و چهل دقیقه چند مسئله 
شرعی و چند حدیث و تفسیر برخی آیات قرآن 
کریم گفته می شود و در شب جمعه هم دعای 
کمیل و قرائت سوره یاسین برای مرحومین داریم.
به  ایران  اسالمی  انقالب  شما  نظر  به 
رهبری امام خمینی چه ویژگی هایی داشت 
که توانست در میان مسلمانان جهان چنین 

تحولی را ایجاد کند؟
به نظر من یکی از مهم ترین ویژگی های انقالب 
راه  در  استقامت  و  عدالتخواهی  ایران  اسالمی 
حق و پایداری در آن راه است. انقالب اسالمی 
ایران به جهانیان آموخت که با اعتقاد و اعتماد به 
خداوند می توان در مقابل زورگویان و مستکبران 
است  ممکن  چند  هر  کرد  مقاومت  و  ایستاد 
دیگر  از  همچنین  باشد.  خالی  دست  با  انسان 
ایران  انقالب اسالمی  و مهم  مثبت  ویژگی های 
می توان به پشتیبانی از مظلومین و مستضعفان 
اشاره کرد. آنچه انقالب اسالمی ایران را در دنیا 
ممتاز کرد داشتن رهبری دینی و الهی در رأس 
آن حرکت انقالبی بود. امام خمینی شخصیت 
بزرگ و کاملی دارد که توصیف آن دشوار است. 
سالها  و  بود  دینی  رهبر  یک  اینکه  عین  در  او 
دروس دینی را خوانده و تدریس کرده بود، یک 
سیاستمدار، یک اقتصاددان و یک جامعه شناس 
خمینی  امام  شجاعت  همچنین  بود.  کاملی 
بی نظیر بود و در راه خدا از هیچ کس نمی ترسید. 
امام خمینی مصداق کاملی برای سخن خداوند 
ِه  ُغوَن ِرساالِت اللَّ ِذیَن ُیَبلِّ است که می فرماید: »الَّ
ِه  َه َو َکفی  ِباللَّ َحدًا ِإالَّ اللَّ

َ
َو َیْخَشْوَنُه َو ال َیْخَشْوَن أ

َحِسیبا؛ کسانی بودند که تبلیغ رسالت های الهی 
می کردند و )تنها( از او می ترسیدند و از هیچ کس 
جز خدا واهمه نداشتند، و همین بس که خداوند 
است «  آنها(  اعمال  دهنده  پاداش  )و  حسابگر 
چنین  اخیر  قرون  در  آیه۳۹(.  احزاب/  )سوره 

شخصیتی کم نظیر است. تمام وجوه شخصیتی 
کرد  سرایت  نیز  ایران  انقالب  به  خمینی  امام 
و نمونه عالی آن را ما در دوران دفاع مقدس در 
رزمنده ها و جوانان ایرانی دیدیم که آنها با الگو 
گرفتن از رهبر خود چگونه در مقابل رژیم بعث 
عراق و ارتش صدام که توسط همه دنیا تجهیز 
می شد، مبارزه کردند و پیروز شدند. وقتی تمام 
عالم  مستکبران  و  غرب  کشورهای  توطئه های 
بر علیه ایران خنثی شد و به نتیجه نرسید، آنها 
فهمیدند که انقالب ایران با سایر انقالبها یک فرق 
اساسی دارد و آن این است که در انقالب ایران، 
خود  انقالب  و  رهبر  از  اعتقاد  و  ایمان  با  مردم 

پشتیبانی می کنند.
می کنید  زندگی  شما  که  ای  منطقه  در 
مسلمانان دیگری نیز در کنار شما هستند؛ 
چه  بر  آنها  با  شما  برخورد  و  تعامل  و  رابطه 

اساس و چگونه است؟
اندیشه های  و  تفکرات  شاخصه های  از  یکی 
میان  برادری  و  »وحدت  مسئله  خمینی  امام 
است.  سنی  و  شیعه  خصوص  به  مسلمانان« 
کسی نمی تواند ادعا کند که من امام خمینی 
اندیشه های ایشان را  اما در عمل  را قبول دارم 
معتقد نباشد. این دیدگاه امام خمینی هم ریشه 
در قرآن و مکتب اهل بیت علیهم السالم دارد. 
قرآن در این باره در سوره فصلت می فرماید: »َو 
ِه َو َعِمَل صاِلحًا  ْن َدعا ِإَلی اللَّ ْحَسُن َقْواًل ِممَّ

َ
َمْن أ

َتْسَتِوي  ال  َو   )۳۳( اْلُمْسِلِمیَن  ِمَن  ِني  ِإنَّ قاَل  َو 
ْحَسُن َفِإَذا 

َ
ِتي ِهَي أ َئُة اْدَفْع ِبالَّ یِّ اْلَحَسَنُة َو ال السَّ

ُه َوِليٌّ َحِمیم )۳4(؛  نَّ
َ
ِذي َبْیَنَك َو َبْیَنُه َعداَوٌة َکأ الَّ

گفتار چه کسی بهتر است از آن کس که دعوت 
به سوی خدا می کند و عمل صالح انجام می دهد 
و می گوید: من از مسلمین هستم. هرگز نیکی 
و بدی یکسان نیست، بدی را با نیکی دفع کن، 
و  گرم  دوستان  همچون  سرسخت  دشمنان  تا 
صمیمی شوند!«. بر همین اساس ما هم در این 
منطقه با مسلمانانی که زندگی می کنیم رابطه 
بسیار خوب و حسنه ای داریم و رفتار ما بر اساس 
احترام متقابل و محبت و دوستی می باشد و از 
خشونت و تکفیر و تفسیق یکدیگر به شدت پرهیز 
و  اندیشه  این  به  اگر همه مسلمانان  می کنیم. 
امروز  ما  می کردند،  عمل  خمینی  امام  فتوای 
و  خونریزی  و  کشتار  و  درگیری  و  جنگ  شاهد 

نبودیم.  مسلمانان  میان  در  تفسیق  و  تکفیر 
متاسفانه دشمنان اسالم بیشترین سود و بهره 
را از اختالف میان مسلمانان می برند و عده ای 
از مسلمانان جاهل نیز اسباب و ابزار دست آنان 

هستند.
آیا شما آثار و کتابهای امام خمینی را نیز 

مطالعه کرده اید؟
و  حدیث  چهل  مانند  امام  آثار  برخی  من  بله، 
وصیت نامه ایشان و همچنین پیامهای ایشان به 
حجاج که به زبان تایلندی هم ترجمه شده است 
را مطالعه کرده ام و سعی می کنم که در رفتارها و 
گفتارهایم از اندیشه های ایشان پیروی کنم؛ زیرا 
همانگونه که گفتم امام خمینی یک عالم ربانی 
برای  و  خدا  از  می گفت  آنچه  که  بود  مهذب  و 
نمی گفت.  چیزی  خودش  از  و  بود  خدا  رضای 
هنگامی که به جماران برای بازدید از محل زندگی 
امام خمینی رفتم و آنجا را دیدم به خودم گفتم 
این  تا  که  شخصیتی  است  ممکن  چگونه  که 
حد در جهان معاصر ما تأثیرگذار بود در چنین 
مکان کوچک و ساده و بدون تشریفات و تکلفات 
سایر رهبران و حکام کشورهای اسالمی زندگی 
می کند؟ تمام این امور به آن دلیل است که امام 
خمینی مرد خدا و ولّی خدا بود و در تمام عمرش 
سعی کرد که به دستورات خداوند و وظیفه ای که 
دارد عمل کند. همه اینها با پشتیبانی و الطاف 
خداوند به ایشان و توکل خالصانه امام خمینی بر 

خداوند حاصل شده بود.

حجت االسالم والمسلمین شیخ عبدالغنی:

مهم ترین ویژگی انقالب اسالمی ایران عدالت خواهی است

شرایط فرهنگی اجتماعی شیعیان تایلند )۲(

از  عبدالغنی  شیخ  والمسلمین  االسالم  حجت 
جماعت  امام  و  المصطفی  جامعه  فارغ التحصیالن 
مسجد امام علی شهر ستون کشور تایلند به تشریح 
وضعیت فرهنگی و اجتماعی شیعیان تایلند پرداخت.
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سابقه تشیع در خانواده شما به چه زمانی 
برمی گردد؟

پدر و خانواده من اهل سنت بودند اما بعد از انقالب 
حضرت امام خمینی و آشنایی با ایشان شیعه شدند. 
پدربزرگ ما سنی حنفی و اهل پیشاور پاکستان بودند 
و پدر من هم در دوره جوانی حنفی مذهب بود اما به 
دلیل آن که شخصیت ایشان به گونه ای بود که همیشه 
دنبال سوال و تحقیق بود به مذهب شافعی گرایش پیدا 
کرد و بعد هم مالکی شد و بعد هم گرایش به وهابیت 
پیدا کرد اما بعد از انقالب حضرت امام خمینی تشیع 
را انتخاب کردند و تا به امروز هم در این مکتب پایدار 
هستند و آن را تبلیغ و ترویج می کنند. در دوران قبل از 
انقالب که پدر من جوان بودند اگر می خواستیم شیعه 
را ببینیم همان آداب و رسم و رسومات و عزاداری هایی 
که در ایام محرم داشتند، معرف تشیع بود و هیچ نقش 
پررنگ و تاثیرگذاری در جامعه اسالمی تایلند نداشتند. 
ولی بعد از انقالب ایران به رهبری امام خمینی برای 
مردم این سوال مطرح شد که چگونه چنین شخصی 
توانسته است این حرکت بزرگ را در جهان به انجام 
برساند؟ لذا در پاسخ به این سوال آنها به این نتیجه 
رسیدند که چنین شخصی پیرو مکتب اهل بیت و شیعه 
بوده و این حرکت امام باعث شد که شیعیانی که از قبل 
شیعه بودند و ضعف پیدا کرده بودند تجدید قوا کنند و 
روحیه آنها مضاعف شود و افرادی هم که سنی بودند 
عالقه مند به عقاید شیعه شدند. بنابراین ما می توانیم 
بگوییم که انقالب ایران به رهبری امام خمینی در واقع 
تشیع را در جهان زنده و منتشر کرد. قبل از انقالب 

تعداد محدودی شیعیان از نوادگان شیخ احمد قمی 
در تایلند زندگی می کردند. شیعیان ابتدا در شهر آیوتایا 
زندگی می کردند و بعد از انتقال پایتخت به بانکوک، 
آنها هم نقل مکان می کنند و به همراه دربار به بانکوک 
منتقل می شوند. علت نقل مکان این شیعیان به همراه 
دربار آن بود که دربار پادشاهی تایلند متوجه شد که این 
شیعیان تنها گروهی هستند که اهل دروغ  نیستند و 
صادقانه و خالصانه از دربار حمایت می کردند و به دربار 
مشورت می دهند. بنابراین دربار احساس می کرد که 
به خاطر مسائل امنیتی که برای پادشاه و اطرافیان 
ایجاد می کردند به این شیعیان نیاز دارد. به همین 
دلیل شیعیان قدیم همراه دربار از آیوتایا به بانکوک 
نقل مکان می کنند و در اینجا مستقر می شوند. و بعد 
از انقالب اسالمی ایران که خون تازه ای در رگ های 
تشیع جاری می شود عده ای از نوادگان شیخ احمد 
قمی پیشتاز تحصیل علوم اسالمی می شوند و به ایران 
مهاجرت می کنند و تحصیالت خود را در حوزه های 
علمیه انجام می دهند. و برگشتن این افراد به کشور 
کشور  این  در  جدید  شیعه های  تولید  باعث  تایلند 

می شود. 
آیا میان شیعیان قدیم و شیعیان جدید تایلند 

هم تفاوت هایی وجود دارد؟
جدید  و  قدیم  شیعیان  میان  تفاوت های  از  یکی 
که  مراسمات عزاداری است  برگزاری  نحوه  مورد  در 
شیعیان قدیم بیشتر عزاداری های خود را به گونه ای 
برگزار می کنند که از زمان شیخ احمد قمی به آنان 
از  بعد  که  جدید  شیعیان  اما  است،  رسیده  ارث  به 

انقالب اسالمی ایران در تایلند به وجود آمدند بیشتر 
و  ایران  به سبک عزاداری های  را  عزاداری های خود 
تشیع موجود و فعلی در ایران انجام می دهد. در واقع 
جامع ترین میراث شیخ احمد قمی در میان شیعیان 
تایلند را باید در باقی ماندن عزاداری امام حسین علیه 
تایلند،  ایشان در میان جامعه تشیع  از  بعد  السالم 
دانست. آنقدر بحث عاشورا و عزاداری امام حسین 
پیدا کرد که حتی  اهمیت  تایلند  میان شیعیان  در 
پادشاهان قدیم تایلند هم به این بحث ورود می کردند 
و سعی می کردند از این طریق، دین خود را به شیخ 
احمد قمی ادا کنند. از آن جایی که شیخ احمد قمی 
با کمال صداقت به پادشاه تایلند خدمت می کند و 
مشاوره می دهد پادشاهان تایلند نیز تا به امروزه برای 
نسل شیخ احمد احترام ویژه ای قائل هستند در حالی 
که خارجی های دیگری که در تایلند حضور داشتند 
مانند پرتغالی ها و هلندی ها غالبًا در فکر این بودند که 
اموال تایلند را بفروشند و حکومت پادشاهی در تایلند 
را از بین ببرند و در واقع خیانت به دربار پادشاه تایلند 
می کردند، ولی شیخ احمد قمی به خاطر اخالص و 
صداقتی که داشت جلوی این توطئه ها و خیانت ها را 
گرفت و به همین دلیل می بینیم که تا به امروزه فرزندان 
ایشان در تایلند مورد احترام پادشاهان و همه مردم 

تایلند هستند.    
االن وضعیت شیعه های تایلند چگونه است؟

همانطور که گفتم امروزه ما در بانکوک شیعیان زیادی 
داریم. در تایلند یک اصطالح در مورد شیعیان به کار 
می رود و آن شیعیان جدید و شیعیان قدیم است که 

سید علی شاه حسینی از فعالین فرهنگی و رسانه ای و راوی مستند 
»یوسف قم، عزیز تایلند« ضمن اشاره به اهمیت رسانه در دنیای امروز،  به 

تشریح انگیزه ساخت این مستند پرداخت.

سید علی شاه حسینی:

انقالب امام خمینی
 تشیع را در جهان زنده کرد

شرایط فرهنگی اجتماعی شیعیان تایلند )۲(
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منظور از شیعیان قدیم شیعیانی است که 
از نسل شیخ احمد قمی در تایلند مستقر 
بودند و منظور از شیعیان جدید هم افرادی 
است که بعد از انقالب اسالمی ایران به 
تشیع گرایش پیدا کردند. شیعیان قدیم 
که از قبل در بانکوک مستقر بودند و برخی 
از اهل سنت و بوداییان هم بعد از انقالب 
اسالمی ایران به تشیع گرایش پیدا کردند 
که امروزه در بانکوک مستقرند و مساجد 
و  علی  امام  مسجد  مثل  دارند  را  خود 
حسینیه بنی هاشم و حسینیه باقرالعلوم که 
در اعیاد و مناسبت های مذهبی مراسمات 
خودشان را دارند. همانگونه که گفتم بعد 
از انقالب گروهی برای کسب علم به قم 
به  برگشتن  از  پس  و  می کنند  مهاجرت 
تایلند شروع به تبلیغ تشیع در آن سرزمین 
می توان  امروزه  را  آن  آثار  که  می کنند 
»ناخان«،  »ستون«،  مثل  شهرهایی  در 
شیعیان  که  کرد  مشاهده  و…  »ترانگ« 
و  زندگی می کنند  این شهرها  در  زیادی 
خوشبختانه هر روز هم بر تعداد آنها افزوده 

می شود.
شما مدتی است که به فعالیت های 
رسانه ای هم مشغول هستید، انگیزه 
در  رسانه ای  فعالیت  به  ورود  از  شما 

کشور تایلند چیست؟
راه های  بهترین  از  یکی  امروزه  رسانه 
ترویج و تبلیغ است به همین دلیل من هم 
تصمیم گرفتم که در این عرصه در جهت 
نشر معارف تشیع وارد بشوم و تبلیغ کنم. 
یکی از کارهایی که ما در عرصه رسانه انجام 
دادیم تهیه مستند »یوسف قم عزیز تایلند« 
در دو قسمت بود. در این مستند من نقش 
»راوی مستند« را به عهده داشتم. جرقه 
تهیه این مستند از اینجا به ذهن ما آمد 
با تعدادی از دوستان در جمع  که روزی 
دوستانه ای صحبت می کردیم و بحث به 
تعداد  قم  در  االن  که  شد  کشیده  اینجا 
زیادی از طالب وجود دارد )چه طلبه های 
که  ایرانی(  غیر  طلبه های  چه  و  ایرانی 
می کنند.  تحصیل  مختلفی  مقاطع  در 
و  می رسد  پایان  به  که  آنها  تحصیالت 
زمان بهره برداری از علم آنان فرا می رسد 
متاسفانه برای تبلیغ هجرت و نقل مکان 
نمی کنند و ماندن در قم را بر هجرت ترجیح 
می دهند و تبلیغ را شروع نمی کنند. برخی 
هم جمله ای بیان کردند که »قم نشینی و 
خوش نشینی« که متاسفانه برای طلبه و 
یک فرد باسواد که جامعه می تواند از علم 
او بهره ببرد این زیبنده نیست و نامطلوب 
است. قرآن کریم )سوره توبه/ آیه122( هم 
می فرماید: »َفَلْو ال َنَفَر ِمْن ُکلِّ ِفْرَقٍة ِمْنُهْم 
یِن َو ِلُیْنِذُروا َقْوَمُهْم  ُهوا ِفي الدِّ طاِئَفٌة ِلَیَتَفقَّ
ُهْم َیْحَذُروَن؛ چرا از هر  ِإذا َرَجُعوا ِإَلْیِهْم َلَعلَّ
گروهی، طایفه ای از آنان کوچ نمی کند تا 
در دین )و معارف و احکام اسالم( آگاهی 
به سوی  بازگشت  به هنگام  و  پیدا کنند 

قوم خود آنها را انذار نمایند تا )از مخالفت 
فرمان پروردگار( بترسند و خودداری کنند« 
و از امام علی علیه السالم نیز نقل شده 
است که فرمودند »زکات العلم نشره«. در 
تاریخ تایلند فردی وجود دارد به نام شیخ 
پیدایش  از  آنچه  امروزه  که  قمی  احمد 
می شود  دیده  تایلند  در  تشیع  برکات  و 
حاصل زحمت و هجرت اوست که اولین 
شیخ االسالم تایلند نیز بوده است. از اینجا 
به ذهن ما آمد که مستند را از تاریخ حضور 
به  شیخ احمد قمی شروع کنیم و آن را 
گونه ای تنظیم کنیم که در آخر آن به این 
نتیجه برسیم که آنچه امروزه از برکات تشیع 
در تایلند وجود دارد حاصل هجرت بوده 
است. ایده اصلی این مستند، پرداختن 
به بحث هجرت بود و آن را با این انگیزه 
شروع کردیم. ساخت این مستند تقریبا 
دو هفته طول کشید که از ورود شیخ احمد 
به شهر »لوپ بوری« شروع شد و پس از 
آن به شهر آیوتایا رفتیم و پس از آن هم به 
سمت بانکوک آمدیم و سری به نوادگان 
شیخ احمد در بانکوک زدیم و همچنین 
با برخی از ایرانیانی که به تایلند هجرت 
به  تجاری  و  اقتصادی  لحاظ  از  و  کردند 
موفقیت رسیده اند هم مصاحبه کردیم و 
در آخر هم اشاره کردیم به برخی افرادی 
که به تایلند مهاجرت کردند و منشأ تاثیرات 
بسیاری شدند مانند شهید حسین پور که 
در آن زمانی که به تایلند آمدند جانباز ۷5 
درصد بودند و هر چند وضعیت جسمانی 
را  تبلیغ  و  هجرت  ولی  داشتند  خاصی 
بمانند.  ایران  در  اینکه  بر  دادند  ترجیح 
»رسول  موسسه  و  آمد  اینجا  به  ایشان 
اعظم« را پایه گذاری کرد و به جنوب تایلند 
مسافرت می کردند تا تشیع را در آن منطقه 
تبلیغ کنند. همچنین یکی دیگر از کسانی 
که هجرت کردند و به تایلند آمدند و منشا 
تاثیرات و برکات بسیاری شدند آیت الله 
شاهرخی بودند که هر چند سن و سالشان 
زیاد بود اما به تایلند آمدند و به تبلیغ تشیع 
در این سرزمین پرداختند. من یادم است 
در سال های آخری که ایشان در تایلند به 
سر می بردند جهت تبلیغ، به خاطر شرایط 
جسمانی بر روی ویلچر می نشستند و یادم 
است که گاهی ایشان را به همراه چند تن 
از جوانان شیعه بر دوش قرار می دادیم و 
به طبقه چهارم کالج اسالمی می بردیم که 
ایشان در آنجا سخنرانی کند و از بیانات 
ایشان استفاده کنیم. ایشان هجرت کرد 
و ما برکات هجرت ایشان را امروز در میان 

جامعه تشیع تایلند مالحظه می کنیم.
به نظر شما امام خمینی چه تحولی 

در جهان اسالم ایجاد کرد؟ 
به  خمینی  امام  حضرت  که  خدماتی 
اسالم و مکتب اهل بیت کردند خیلی زیاد 
است و من خودم را در حدی نمی بینم که 
بتوانم آن را بیان کنم اما آنچه به ذهنم 

می آید این است که اگر حضرت امام، قیام 
و انقالب نمی کردند امروزه هیچ اثری از 
نمی شد  دیده  جهان  در  حقیقی  اسالم 
و  حکومت ها  دست  در  ابزاری  اسالم  و 
برای حکومت کردن بر مردم می شد. آیا 
می توانیم عربستان را به عنوان یک کشور 
کنیم؟  معرفی  امروز  جهان  در  اسالمی 
آیا می توانیم کشورهای عربی که ادعای 
اسالم دارند را به عنوان نماینده اسالم به 
جهانیان معرفی کنیم؟ آیا می توانستیم به 
حکومت ایران در قبل از انقالب اسالمی 
نگاه کنیم و آن را به عنوان نماد یک کشور 
اسالمی به جهانیان معرفی کنیم؟ انقالب 
حسین  امام  قیام  همانند  خمینی  امام 
علیه  حسین  امام  است.  السالم  علیه 
السالم هنگامی که قیام کرد بحث از بین 
نیز  خمینی  امام  بود.  مطرح  دین  رفتن 
هنگامی قیام کرد که حکومت پهلوی در 
ایران تمام تالش خود را برای از بین بردن 
نمادهای مذهبی و دینی انجام می داد. 
نکته دیگری که ما از امام خمینی آموختیم 
بحث مهدویت و اعتقاد به حضور حضرت 
حجت علیه السالم است. متاسفانه بعضی 
در مورد حضرت حجت وقتی که صحبت 
حضرت  انشاالله  که  می گویند  می کنند 
ظهور کند و این کارها را برای ما انجام دهد 
یا من این صحبت ها را با حضرت خواهم 
کرد، در صورتی که فراموش کرده ایم که 
ما حضور  میان  در  و  زنده است  حضرت 
دارد و امام زمان ما است. ولی حضرت امام 
خمینی به امام زمان علیه السالم متوسل 
شدند و انقالبشان به پیروزی رسید و تا به 
امروز هم پایدار است. متاسفانه ما آمادگی 
ما  به  خمینی  امام  و  نداریم  را  او  ظهور 
فهماند که باید آماده ظهور شویم نه اینکه 
فقط بنشینیم و بگوییم انشاالله امام زمان 
ظهور کند بلکه باید خود ما مقدمات ظهور 

را فراهم کنیم.
چه  خمینی  امام  شما  نظر  به 
این  توانست  که  داشت  ویژگی هایی 
انقالب عظیم را در جهان به ثمر برساند؟
امام  بتوانم  که  نیستم  حدی  در  بنده 
من  نظر  به  اما  کنم  توصیف  را  خمینی 
اینکه  و  خمینی  امام  تقوای  و  شجاعت 
همه کارها را برای رضای خداوند و عمل به 
تکلیف خود انجام می دادند از ویژگی های 
بارز امام خمینی است و به همین دلیل بود 
که این انقالب را با تکیه و اعتماد به خداوند 
به پیروزی رساندند. شجاعت ایشان نیز از 
تقوا و ایمان و باوری که به خداوند داشتند 
نشأت می گیرد. من خیلی دوست داشتم 
که امام خمینی را دیده بودم اما متاسفانه 
ایشان را از نزدیک ندیدم اما این سخن را 
امام خمینی و مقام معظم رهبری که  به 
که  می کنم  عرض  است  ایشان  جانشین 
واقعًا جانم را فدای اسالم، قرآن، مکتب اهل 

بیت و شما می کنم.

 جرقه تهیه این مستند 
از اینجا به ذهن ما آمد 

که روزی با تعدادی 
از دوستان در جمع 
دوستانه ای صحبت 
می کردیم و بحث به 
اینجا کشیده شد که 

االن در قم تعداد زیادی 
از طالب وجود دارد 

)چه طلبه های ایرانی 
و چه طلبه های غیر 
ایرانی( که در مقاطع 

مختلفی تحصیل 
می کنند. تحصیالت 

آنها که به پایان می رسد 
و زمان بهره برداری از 
علم آنان فرا می رسد 
متاسفانه برای تبلیغ 
هجرت و نقل مکان 

نمی کنند و ماندن در 
قم را بر هجرت ترجیح 

می دهند و تبلیغ 
را شروع نمی کنند. 
برخی هم جمله ای 
بیان کردند که »قم 

نشینی و خوش 
نشینی« که متاسفانه 
برای طلبه و یک فرد 

باسواد که جامعه 
می تواند از علم او بهره 
ببرد این زیبنده نیست 

و نامطلوب است.
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به نظر شما امام خمینی چه خصوصیات و 
ویژگی هایی داشت که توانست این انقالب عظیم و 
این نهضت را به سرانجام برساند و تاثیرات زیادی بر 

مسلمانان جهان داشته باشد؟ 
شخصیت امام خمینی یک شخصیت جامع و کامل 
است که در همه ابعاد و وجوه شخصیتی، آنچه الزمه 
بود، در  برای یک جامعه  و سیاسی  یک رهبر دینی 
ایشان وجود داشت. زندگی ایشان بسیار قابل توجه 
و جذاب است و محققان می توانند هر کدام از ابعاد 
زندگی ایشان را مورد بررسی قرار دهند. امام خمینی در 
همه ابعاد شخصیتی، یک الگو و اسوه برای انسانهایی 
است که به دنبال رسیدن به کماالت انسانی هستند. 
یعنی هنگامی که به زندگی خانوادگی و رفتار امام در 
منزل و با فرزندان و نزدیکان نگاه می کنیم، می بینیم 
جامعه  که  هنگامی  است.  کاملی  انسان  واقعًا  که 
شناسی و نظریه های سیاسی امام را مطالعه می کنیم، 
می بینیم که ایشان همانند یک سیاستمدار جامعه 
شناس عمل می کند و همینطور بقیه ابعاد شخصیتی 
ایشان. در میدان تهذیب نفس و اخالص، امام خمینی 
بودند  انسانهایی  یک مجاهد کم نظیر است. خیلی 
که عالم هستند اما علم آنها نفعی به حال آنان ندارد 
خود  جامعه  در  تغییراتی  ایجاد  منشأ  نمی توانند  و 
شوند، اما امام خمینی جامعه جهانی را بیدار کرد. 
امام خمینی را می توان مصداق آیه قرآن )سوره فتح/ 
آیه2۹( که می فرماید »اشداء علی الکفار رحماء بینهم« 
دانست. وقتی سخنرانی های امام خمینی در سالهای 
دهه شصت جمهوری اسالمی ایران را می بینیم که 
در آن سال ها جمهوری اسالمی ایران درگیر جنگ با 
رژیم بعثی صدام بود و تمام کشورها و قدرت های دنیا از 

صدام و رژیم بعث عراق حمایت می کردند، پی می بریم 
که امام خمینی با اعتماد و توکل بر قدرت الهی، در 
مقابل همه این ظالمان ایستادگی کرد و هنگامی که 
به دشمنان اسالم خطاب می کرد با استحکام و صالبت 

کامل با آنان سخن می گفت.
به نظر شما نشر اندیشه های امام خمینی تا 
چه حد می تواند مشکالت و گرفتاری های جامعه 

جهانی و بین المللی را مرتفع کند؟
انقالب اسالمی ایران به رهبری امام خمینی همانند 
یک چراغ و یک شعله و یک نوری بود که در تاریکی های 
این دنیا به وقوع پیوست. اساس انقالب اسالمی ایران 
بر رفع تبعیض و مبارزه با ظلم و فساد و بی عدالتی در 
جامعه بود. آنچه امروزه بیش از همه چیز جامعه جهانی 
را رنج می دهد وجود ظلم و تبعیض در جامعه جهانی 
است. نمونه آن را ما در کشورهای اسالمی می توانیم 
مشاهده کنیم. االن چندین سال است که حکومت 
عربستان سعودی به مردم بی پناه و مظلوم یمن بطور 
شبانه روزی  حمله می کند و آنها را مورد کشتار قرار 
می دهد و فاجعه انسانی در آنجا به وجود آورده است. 
مدعی  که  بین المللی  سازمان های  که  می بینیم  ما 
حقوق بشر هستند سالهاست که چشم خود را بر این 
فجایع بسته اند و در مورد این فجایع سکوت اختیار 
المللی،  بین  مجامع  و  جهانی  جامعه  اگر  کرده اند. 
مبارزه با بی عدالتی و ظلم را به طور واقعی در دستور کار 
خود قرار می دادند هرگز امروزه شاهد چنین فجایعی 
در جهان نبودیم. متاسفانه جهان امروز تحت سلطه 
و زورگویان و مستکبرین قرار گرفته است.  ابرقدرتها 
انقالب اسالمی ایران به همه جهانیان این امید و این 
نوید را داد که مستضعفان می توانند در برابر زورگویان 

جهان مقاومت و ایستادگی کنند.
به نظر شما فرق میان انقالب اسالمی ایران با 
سایر انقالب هایی که در جهان به وقوع پیوست در 

چه چیزی می باشد؟
به  ایران  اسالمی  انقالب  میان  که  فرقی  مهم ترین 
رهبری امام خمینی با سایر انقالبهایی که در جهان 
به وقوع پیوست، وجود دارد در این است که انقالب 
ایران پشتوانه ایدئولوژیک داشت. امام خمینی اساس 
این انقالب و قانون اساسی این کشور را بر پایه اسالم و 
احکام قرآن و سنت و سیره پیامبر گرامی اسالم و اهل 
بیت علیهم السالم پایه ریزی کردند و این نکته ای است 
که این انقالب را زنده نگه داشته و موجب پیشرفت آن 

شده است. 
مرکز  در  پژوهشی  معاونت  عنوان  به  شما 
المصطفی فعالیت می کنید، تا چه حد نشر آثار و 
اندیشه های امام خمینی در دستور کار شما قرار 

دارد؟
برخی از آثار امام خمینی که در گذشته به زبان »تایی« 
ترجمه شده است و برخی هم امروزه در دستور کار قرار 

دارد همانند کتاب »اندیشه ی سیاسی امام خمینی« 
استفاده  جهت  و  شده  ترجمه  تایلندی  زبان  به  که 
آماده چاپ است. برخی  دانشجویان در دانشگاه ها 
از دیدگاه های امام نیز به صورت مقاله چاپ و منتشر 
می شود. به هر حال در اینجا اهتمام به نشر اندیشه های 

امام خمینی از اولویت های ما می باشد.
تایلند  شیعیان  نزد  در  خمینی  امام  جایگاه 

چگونه است؟
محبوب ترین فرد در نزد شیعیان تایلند را می توان امام 
خمینی دانست. بسیاری از شیعیان تایلند که امروزه 
پیرو مکتب اهل بیت هستند بیداری خود و آگاهی 
خود از حقیقت اسالم و سعادت پیروی از اهل بیت 
علیهم السالم را مدیون امام خمینی و نهضت ایشان 
و روشنگری های وی هستند. همانطوری که می دانید 
تا قبل از انقالب اسالمی ایران شیعیان تایلند جمعیت 
بسیار کمی داشتند. در جنوب تایلند که اصال شیعه ای 
وجود نداشت اما پس از به وقوع پیوستن انقالب ایران 
همه نگاه ها متوجه به این انقالب شد و به همین دلیل 
تعداد زیادی از مسلمانان و حتی بودائیان با مکتب 
اهل بیت و تشیع آشنا شدند و به آن پیوستند و بدین 
ترتیب تشیع در تایلند توسعه یافت. پس می توان گفت 
که شیعیان تایلند سعادت دنیا و آخرت خود را مدیون 
امام خمینی می دانند. انقالب اسالمی ایران نه فقط 
به شیعیان تایلند هویت بخشید بلکه بر بسیاری از 
مسلمانان اهل سنت نیز تاثیر مثبتی گذاشت و آنها 
هم از انقالب اسالمی ایران متاثر شدند. مثال تا قبل 
از انقالب اسالمی ایران بسیاری از مسلمانان با احکام 
حالل و حرام اسالمی آشنا نبودند و از بسیاری محرمات 
پرهیز نمی کردند اما پس از انقالب اسالمی ایران همه 
مسلمانان به یک آگاهی نسبتًا مناسبی در مورد احکام 
امام  اندیشه های  از  یکی  یافتند.  دست  اسالم  دین 
خمینی که در جامعه اسالمی تایلند بسیار تاثیرگذار بود 
مسئله وحدت میان شیعه و سنی است. برخی از اقوام 
و بستگان ما هستند که اهل سنت می باشند. ما بر 
اساس وحدت و احترام متقابلی که از اندیشه های امام 
خمینی الگو گرفته ایم با آنان رفتار بسیار مسالمت آمیز 
و برادرانه ای داریم. بسیاری از اهل سنت در تایلند از 
ایستادگی و مقاومت جمهوری اسالمی ایران در برابر 

ابرقدرت ها، استقبال و حمایت می کنند.
با تشکر از شما که در این مصاحبه شرکت کردید 

اگر در پایان سخنی باقی مانده است، بفرمایید.
ما شیعیان تایلند هرچند از جهت مسافت از شما دوریم 
ولی دل ما با انقالب اسالمی ایران است و با خوشحالی 
شما خوشحال می شویم و با ناراحتی شما هم ناراحت 
می شویم و رهبر شما را رهبر خود می دانیم که سخنان 
ایشان به ما قوت قلب و انرژی می دهد و برای مملکت 
و مردم و رهبر شما آرزوی سالمتی و موفقیت در همه 

عرصه ها داریم.

عمران عبدالرشید:

امام خمینی محبوب ترین فرد در میان شیعیان تایلند است

شرایط فرهنگی اجتماعی شیعیان تایلند )۲(

جامعه  التحصیل  فارغ  عبدالرشید  عمران 
المصطفی و معاون پژوهشی مرکز نمایندگی المصطفی 
در منطقه تایلند و سردبیر مجله»پیام آسمانی« در این 
گفت و گو به وضعیت فرهنگی و اجتماعی شیعیان 

تایلند اشاره کرد.
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پس از اتمام تحصیالت در ایران و برگشتن به 
کشور تایلند، به چه فعالیت هایی مشغول شدید؟

پس از برگشتن به کشور تایلند، ابتدا مشغول به تدریس 
دروس اسالمی در مدرسه »دارالعلم« به طلبه ها شدم 
و چندین سال به عنوان استاد در آن مدرسه فعالیت 
می کردم. همچنین در مناسبت ها مانند شهادت ها و 
ایام محرم نیز مجالس اهل بیت را برگزار می کنیم و به 
تبلیغ  در  ما  روش  می پردازیم.  اسالمی  معارف  تبلیغ 
مکتب اهل بیت علیهم السالم بیشتر تاکید بر بیان جنبه 
اخالق اهل بیت علیهم السالم می باشد که واقعًا تمام 
انسان ها شیفته اخالق حسنه و انسانی اهل بیت علیهم 
السالم می شوند؛ چه مسلمان باشد یا بودایی مذهب و یا 
مسلک دیگری داشته باشد. چه کسی پیدا می شود که 
داستان سوره »هل اتی« و ایثار خانواده امام علی علیه 
السالم و حضرت فاطمه زهرا سالم الله علیها را بخواند 
و شیفته چنین شخصیتی و چنین انسانهایی نشود؟ 
همانطور که می دانید در کشور تایلند، اغلب مردم بودایی 
مذهب هستند و ما هم در میان آنها زندگی می کنیم. ما 
با استفاده از آموزه های مکتب اهل بیت و اخالق اهل 
بیت به گونه ای با آنها زندگی می کنیم که هیچ گونه تنش 
و درگیری در میان ما ایجاد نشود؛ همانطوری که امام 
علی علیه السالم در نامه به مالک اشتر بر این نکته تاکید 
یِن َو  ٌخ َلَك ِفي الدِّ

َ
ا أ کرده اند »یا مالك إن الناس ِصْنَفاِن ِإمَّ

ا َنِظیٌر َلَك ِفي اْلَخْلق« )نهج البالغة )للصبحي صالح(؛  ِإمَّ
نامه5۳ ؛ ص42۷(. بودایی ها هم خیلی به ما احترام 
ما مسلمان هستیم.  اینکه می دانند که  با  می گذارند 
در واقع ما در این کشور در اقلیت هستیم اما تبعیت از 
اهل بیت علیهم السالم باعث شده است که آنها احترام 
ویژه ای به ما بگذارند. کال تعامل خوب و مثبتی با یکدیگر 
داریم و هم ما به آنها احترام می گذاریم و آنان هم احترام 

زیادی برای ما قائل هستند.
 به نظر شما انقالب اسالمی ایران به رهبری 

امام خمینی چه تأثیری در جهان ایجاد کرد؟ 
امام  رهبری  به  ایران  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  بعد 
مظلومان  که  بردند  پی  جهان  مسلمانان  خمینی، 
ایستادگی  ابرقدرتها و مستکبران  می توانند در مقابل 
کنند و مظلومان می توانند بر علیه ظالمان قیام کنند و 
پیروز هم بشوند. امام خمینی یک روحیه خودباوری و 
امید به همه مسلمانان جهان تزریق کرد. در همین کشور 
تایلند بسیاری از مسلمانان پس از انقالب اسالمی ایران 
احساس کردند که به هویت تازه ای دست یافته اند. عزت 
مسلمانان که از بین رفته بود دوباره زنده شده است. 
حتی خیلی از بودایی ها هم از انقالب اسالمی ایران 
تعریف می کنند. حضرت امام خمینی هویت از دست 
رفته مسلمانان را زنده کرد و به آنان هویت بخشید. از 
دیگر تاثیرات انقالب اسالمی ایران در جهان می توان به 
احیای مکتب تشیع و اهل بیت علیهم السالم در جهان 
اشاره کرد. در همین کشور تایلند بعد از انقالب اسالمی 

از  برخی  و  سنت  اهل  مسلمانان  از  بسیاری  ایران، 
بودایی ها به مکتب تشیع گرایش پیدا کردند و همه اینها 
از برکت روشنگری و شخصیت حضرت امام خمینی بود. 
همچنین یکی دیگر از تأثیرات انقالب اسالمی ایران در 
جهان این بود که به جهانیان فهماند که دین فقط شامل 
احکام فردی و شخصی نمی شود بلکه برای جامعه و 

اجتماع هم برنامه دارد.  
در تایلند، شیعیان چگونه با یکدیگر ارتباط برقرار 

می کنند؟ آیا اتحادیه یا انجمنی دارند؟
غالبا شیعیان تایلند در مساجد و حسینیه ها و در مجالس 
مذهبی مانند جشن های والدت اهل بیت علیهم السالم 
ماه محرم  اول  یا دهه  مبارک رمضان  ماه  یا مراسمات 
مالقات  را  یکدیگر  قربان،  عید  مانند  دیگر  مواردی  و 
می کنند. به طور قطع می توان گفت که امروزه اهل بیت 
علیهم السالم مایه وحدت میان شیعیان تایلند هستند. 
آنها در هر کجا که باشند، در ایام عزاداری به خصوص 
ماه محرم با شور و اشتیاق خاصی خود را به مجالس 
اهل بیت می رسانند و با اخالص در آن شرکت می کنند. 
خدا را شکر می کنم که سالهاست توفیق دارم تا در ایام 
محرم و ماه مبارک رمضان بتوانم مداحی و روضه خوانی 
کنم و مصائب اهل بیت را برای شیعیان بیان کنم. ما در 
اینجا به زبان عربی و فارسی مداحی می کنیم. نکته قابل 
توجه این است که دولت تایلند هم از ما شیعیان حمایت 
می کند و ما عمال با مشکالتی مواجه نیستیم و هر کسی 
می تواند در تایلند دین و مذهب مورد نظر خود را تبلیغ 
کند به شرط آنکه تبلیغ او برای امنیت ملی تایلند مشکلی 

ایجاد نکند.
آیا خاطراتی از مدت زمان حضور خود در ایران 

در ذهنتان مانده است؟
بله، خاطرات زیادی از حضورم در ایران دارم. در زمانی 
که در قم و در منطقه نیروگاه و حوالی میدان توحید 
بچه هایی  با  کم  کم  مدتی  از  پس  می کردم،  زندگی 
که در آن محل با ما زندگی می کردند آشنا شدم. آنها 
من  و  می کردند  بازی  فوتبال  کوچه ها  و  خیابان ها  در 
هم گاهی به میان آنها می رفتم و با آنها به بازی فوتبال 
آشنا  آنها  از  برخی  با  طریق  همین  به  و  می پرداختم 
بازی  سرگرم  و  مشغول  که  هنگامی  بچه ها  آن  شدم. 
فوتبال می شدند به وقت نماز خیلی اهمیت نمی دادند 
و هنگامی هم که اذان می گفتند به فوتبال بازی کردن 
از اینکه با من آشنا شدند و من  ادامه می دادند. پس 
می رفتم و با آنها فوتبال بازی می کردم از آنها می خواستم 
که موقع نماز با هم به مسجد برویم و پس از مدتی شاید 
عده ای حدود 2۰ نفر هنگام نماز که می شد خودشان 
فوتبال را تعطیل می کردند و با هم به مسجد می رفتیم و 
به گونه ای با من رفیق شده بودند که حتی به نماز جمعه 
هم به همراه من می آمدند. البته خاطراتی تلخی نیز 
دارم که مربوط است به برخی از دوستانم که به جبهه 
می رفتند و شهید می شدند و من از شهادت آنها خیلی 

متأثر و اندوهگین می شدم. یکی از دوستانم اهل نجف 
آباد بود که شهید شد. یکی دیگر از دوستان صمیمی من 
که به درجه رفیع شهادت رسید، شهید »کمال کورسل« 
بود. ابتدا که من به قم آمدم در مدرسه »خاتم النبیین«  
که در منطقه نیروگاه و نزدیک میدان توحید بود و یک 
ساختمان سه طبقه داشت، مشغول به تحصیل شدم 
و بعد از مدتی به مدرسه »حجتیه« رفتم. شهید کمال 
کورسل در ایام تعطیلی دروس مانند روزهای پنجشنبه 
و جمعه نزد ما می آمد و همیشه قبل از اینکه به جبهه 
برود پیش ما می آمد و با ما خداحافظی می کرد. او واقعا 
مشتاق شهادت بود. شب قبل از آخرین باری که به جبهه 
رفت و شهید شد، پیش ما آمد و با هم شام خوردیم. بعد 
از شام به ما گفت که من این دفعه به جبهه می روم و دیگر 
برنمی گردم. من به او گفتم که شوخی می کنی؟! اما او با 
ما خداحافظی کرد و رفت و بعد هم خبر شهادتش به ما 
رسید. من اینقدر به او عالقه داشتم که تا مدتی پرچمی 

که روی تابوت او بود را نزد خود نگه داشتم.  
با تشکر از شما که در این مصاحبه شرکت کردید 
در پایان اگر نکته ای باقی مانده است بیان بفرمایید.

آنچه در پایان باید بگویم این است که همه مسلمانان 
و شیعیان جهان و به خصوص ما شیعیان تایلند ایمان 
و سعادت خود را مدیون زحمات امام خمینی هستیم؛ 
زیرا یک زمان در کشور تایلند شاید حدود هزار نفر شیعه 
زندگی می کرد که بسیاری از آنها آداب و احکام تشیع را 
نیز به درستی نمی دانستند اما از برکت انقالب اسالمی 
ایران و رهبری امام خمینی، امروزه مشاهده می کنیم که 
هزاران شیعه که آگاه به احکام و مناسک خود هستند، در 
کشور تایلند زندگی می کنند. خود من بعد از اینکه امام 
و افکار ایشان را دیدم و با ایشان آشنا شدم کاماًل نگاهم 

نسبت به اسالم و حتی نسبت به ادیان دیگر تغییر کرد.

حسن عسکری:

امام خمینی امید بخش همه مسلمانان جهان است

شرایط فرهنگی اجتماعی شیعیان تایلند )۲(

حسن عسکری از فعالین فرهنگی در کشور تایلند 
در این گفت وگو به تشریح وضعیت فرهنگی شیعیان 

تایلند پرداخت.
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اشاره
اسالمی  انقالب  پیروزی  از  پس 
ساختار  تشکیل  خمینی  امام   ،5۷ بهمن  در  ایران 
حکومتی، اداری، اجرایی و قضایی کشور را در اولویت 
قرار دادند تا جریان کشور هر چه سریعتر به روال عادی 
خود بازگردد و مهمتر از همه، نقش اسالم و احکام آن در 

اداره جامعه نمایان شود.
از جمله آن اقدامات تشکیل شورای انقالب که پیش از 
انقالب انجام شد، تعیین دولت موقت، همه پرسی نظام 
ایران، تهیه قانون اساسی و تعیین افراد برای سمتهای 

مختلف را می توان نام برد.
از مراکز مهمی که امام خمینی توجه و تأکید زیادی 
قوه  ایشان  بود.  قضائیه  قوه  داشتند،  آن  عملکرد  بر 
قضائیه را تقریبًا در رأس جمهوری اسالمی می دانند 
و درباره نقش حساس آن می فرمایند: »می دانید که 
جمهوری  ما اسالمی  است . و اگر قضاوتش که در رأس 
آن تقریبًا واقع است اسالمی نباشد، ما نمی توانیم به 
باز  این  و  بگوییم،  اسالمی  جمهوری  جمهوری مان، 
جمهوری غیر اسالمی می شود. جمهوری اسالمی باید 
همه نهادهایی که دارد اسالمی باشد. و از همه مهمتر 
قضا و قضاوت است، که باید روی موازین اسالم باشد.« 

)صحیفه امام، 214/12( 
 قوه قضائیه پس از انقالب اسالمی

 تا سال 1368
انقالب  تا  مشروطه  از  بعد  که  کشور  عالی  دیوان 

اسالمی، عالیترین مرجع و نهاد قضایی مملکت بود، 
بعد از انقالب نیز موقعیت خود را حفظ کرد. 

رئیس دیوان عالی کشور بلندپایه ترین مقام قضایی در 
زمان دولت موقت و پیش از اجرای قانون اساسی 1۳5۸ 
بود. از 1۳5۸ تا 1۳۶۸ رئیس دیوان عالی کشور در رأس 
شورای عالی قضایی بود و ریاست دستگاه قضا را بر 

عهده داشت. 
دیوان عالی کشور از تاریخ 25 اسفند 5۷ منحل شد 
و مقرر گردید که سازمان جدید ظرف سی روز تشکیل 
در 15  جدید  ترکیب  و  هیئت  با  دیوان  این  که  شود 

فروردین 5۸ گشایش یافت.
و  امام خمینی در 4 اسفند 5۸، رئیس دیوان عالی 

دادستان کل کشور را منصوب کرد.
جمهوری  قضایی  نظام  اساسی،  قانون  تصویب  با 
تغییرات  از  نظر  صرف  شد.  پایه گذاری  نیز  اسالمی 
تصویب  انقالب،  از  پس  اول  سال  محدود  و  سطحی 
قانون اساسی را باید نقطه آغاز تحول نظام قضایی پس 
از انقالب دانست؛ زیرا ایدئولوژی و دیدگاه انقالب در 

خصوص نظام قضایی در قانون اساسی تبلور یافت. 
قوه  کالن  مدیریت  نحوه  اساسی  قانون   15۷ اصل 
قضائیه را تبیین کرده: »به منظور انجام مسئولیتهای 
قوه قضائیه، شورایی به نام شورای عالی قضایی تشکیل 
می گردد که بلندپایه ترین مقام قوه قضائیه است ... این 
شورا از پنج عضو تشکیل می شود: 1. رئیس دیوان 
عالی کشور؛ 2. دادستان کل کشور؛ ۳. سه نفر قاضی 

مجتهد و عادل به انتخاب قضات کشور.«
بدین ترتیب تمام امور اداری، قضایی و اجرایی قوه 
قضائیه تحت کنترل و مدیریت شورای عالی قضایی به 

عنوان باالترین مقام قوه قضائیه در آمد.
پس از انقالب اسالمی، سه نفر ریاست دیوان عالی 
کشور را به عنوان »ریاست قوه قضائیه« بر عهده داشتند: 
1. سید مهدی سجادیان )تا 1۳5۸/12/۳(؛ 2. شهید 
تا   1۳5۸/12/4 )از  بهشتی  حسینی  محمد  سید 
1۳۶۰/4/۷(؛ ۳. سید عبدالکریم موسوی اردبیلی )از 

1۳۶۰/4/۸ تا 1۳۶۸/5/2۳(.
آیت اهلل موسوی اردبیلی و ورود به 

قوه قضائیه
را  افرادی  خمینی  امام  نظام،  نسبی  تثبیت  از  پس 
سمتهای مختلفی منصوب کردند؛ از جمله به دکتر 
بهشتی، ریاست قوه  قضائیه را پیشنهاد کردند. دکتر 
بهشتی نیز پذیرفتن این مسئولیت را مشروط به حضور 
قوه قضائیه  اردبیلی در  الله موسوی  آیت  و همکاری 
دانست. امام نیز با این درخواست موافقت و تأکید کردند 

که هر دو با هم همکاری کنند.
در این دوره آیت الله موسوی اردبیلی برای فعالیتهای 
علمی و فرهنگی خود، آماده بازگشت به قم بود. وقتی 
ایشان با قاطعیت امام برای حضور در قوه قضائیه روبرو 

شدند، مخالفتی نکردند و در تهران ماندند.
امام خمینی در 1۳5۸/12/4، زمانی که در بیمارستان 
قلب تهران حضور داشتند، طی حکمی ایشان را به 

به مناسبت سالروز درگذشت مرحوم آیت الله العظمی  سید عبدالکریم موسوی اردبیلی

قاضی القضات دوران امام
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سمت دادستان کل کشور منصوب کردند: 
»جناب مستطاب حجت االسالم آقای حاج 
سید عبد الکریم موسوی اردبیلی- دامت 

افاضاته 
در  قضاییه  قوه  نقش  اهمیت  به  نظر 
تأمین سعادت و سالمت جامعه و تمامیت 
ایجاد  ضرورت  و  اسالمی  جمهوری  نظام 
تعالیم  اساس  بر  قضایی  نوین  تشکیالت 
کل  دادستانی  ریاست  به  اسالم،  مقدسه 
کشور منصوب می شوید تا با همکاری رئیس 
دیوان عالی کشور، فقها، قضات، کارمندان 
حقوقدانان  و  دادگستری  صالح  و  شریف 
دیگر به تهیه طرح و برنامه و ایجاد تشکیالت 
نوین به تدوین لوایح قضایی جدید جمهوری 
خداوند  امیدوارم  بپردازید.  ایران  اسالمی 
متعال شما را در انجام این امر خطیر یاری 

فرماید.« )صحیفه امام، 1۶4/12(
آیت الله موسوی اردبیلی پس از سید فتح 
الله بنی صدر، دومین دادستان کل کشور 

پس از انقالب اسالمی بود.
آیت اهلل موسوی اردبیلی، 

آخرین رئیس دیوان عالی کشور 
به عنوان »رئیس قوه قضائیه«

در  بهشتی  دکتر  شهادت  از  پس 
موسوی  الله  آیت  امام،   ،1۳۶۰/4/۷
عالی  دیوان  ریاست  سمت  به  را  اردبیلی 
تا  سمت،  این  که  کردند  منصوب  کشور 
»جناب  داشت:  ادامه   1۳۶۸/5/2۳
مستطاب حجت االسالم آقای حاج سید 
دامت  اردبیلی-  موسوی  الکریم  عبد 
افاضاته . جنابعالی را به ریاست دیوان عالی 
همان  امیدوارم  می نمایم.  منصوب  کشور 
گونه که قباًل مقرر گردیده بود با همکاری 
و  کارمندان شریف  و  دادستان کل کشور 
تهیه  در  بیشتر  چه  دادگستری هر  صالح 
و طرح و برنامه و ایجاد تشکیالت نوین و 
تدوین لوایح جدید جمهوری اسالمی ایران 
کوشش  اسالم  مقدسه  تعالیم  اساس  بر 
این امر خطیر  را در  نمایید. خداوند شما 

یاری فرماید.« )صحیفه امام، 512/14(
موسوی  الله  آیت  انتصاب  از  پیش  البته 
اردبیلی، امام خمینی در سخنانی که در 
واقعه  از  پس  روز  یک  ـ   1۳۶۰/4/۸ روز 
ـ در جمع  هفتم تیر و شهادت شهید بهشتی 
قضات دیوان عالی کشور داشتند، ضمن 
اعالم مشورت با قضات، پیشنهاد خود را 
مبنی بر تعیین آیت الله موسوی اردبیلی 
اعالم  عالی کشور  دیوان  رئیس  عنوان  به 
موسوی  الله  آیت  تأیید  در  ایشان  کردند. 
اردبیلی برای این سمت فرمودند: »من برای 
اینکه زودتر این مسأله حل بشود و به جای 
دیگری  شخصیت  بهشتی  آقای  مرحوم 
باشد، به نظرم آقای موسوی اولی  از کسان 
دیگر است. و چون بناست که مشورت کنم 
با آقایان، آقایان اگر نظری دارند بدهند. و 
می دانید که ایشان شخص صالحی است 
فقهی  جهات  هم  یعنی،  امر؛  این  برای 

مطالب را مطلع اند و هم به جهات اخالقی 
و به سایر جهات. آن طور که من با ایشان 
بنظرم  من  بودم،  آشنا  طوالنی  سالهای 
امر  این  برای  دیگران  از  ایشان  که  می آید 
اصلح هستند روی هم رفته. از این جهت به 
نظرم  می آید که ایشان همین امروز معرفی 
بشوند و اگر آقایان نظری دارند، نظرشان را 
بگویند و یك فرد دیگری، اگر بنظر آقایان، یا 
اکثریت آقایان است، بگویند و به آن اکثریت 
-51۶/14 امام،  )صحیفه  بشود.«  عمل 

)51۷
رئیس دیوان عالی کشور به مدت 5 سال از 
طرف مقام رهبری تعیین می شود. در تاریخ 
دوره  اتمام  از گذشت  و پس   1۳۶5/4/4
اول ریاست دیوان عالی کشور، امام خمینی 
طی نامه ای به قضات دیوان عالی کشور، 
عالی  دیوان  رئیس  مجدد  انتصاب  درباره 

نظرخواهی کردند:
حضرات آقایان قضات محترم دیوان عالی 
ه تعالی . چون تصمیم دارم  کشور- اّیدهم اللَّ
جناب حجت االسالم آقای موسوی اردبیلی 
کشور  عالی  دیوان  ریاست  به  دیگر  بار  را 
منصوب نمایم، نظر آقایان را جویا می شوم.« 

)صحیفه امام، ۶4/2۰( 
خمینی،  امام  نیز  تاریخ 1۳۶5/4/۷  در 
آیت الله موسوی اردبیلی را برای دوره دوم 
به ریاست دیوان عالی کشور منصوب می 
کنند: »جناب حجت االسالم آقای موسوی 
اردبیلی- دامت افاضاته . با تشکر از زحمات 
مقام  تصدی  مدت  در  جنابعالی  ارزنده 
محترم ریاست دیوان عالی کشور، چنانچه 
قضات  حضرات  از  خواهی  نظر  از  پس 
محترم صحت و حسن اجرای امور محوله 
مورد تصدیق آقایان واقع شد، جنابعالی را 
برای بار دیگر به مقام محترم ریاست دیوان 
خداوند  از  نمودم.  منصوب  کشور  عالی 
تعالی توفیق جنابعالی و سایر متصدیان را 
در خدمت به اسالم و مسلمین درخواست 

می نماید.« )صحیفه امام، ۶۶/2۰( 
برخی فعالیت های آیت اهلل 

موسوی اردبیلی در سالهای 
68-60

1. کتاب »فقه القضا«
کتاب »فقه القضا« اولین کتاب از سلسله 
کتاب های فقهی آیت الله موسوی اردبیلی 
است که در دوران ریاست ایشان بر دیوان 

عالی کشور و در سال 1۳۶۶ منتشر شد.
اثر  نخست  چاپ  مقدمه  در  ایشان   
این  تألیف  انگیزه های  از  می گوید: »یکی 
بود که  این  این حجم و کیفیت،  با  کتاب 
قضاء،  فقهی  ابواب  و  کتاب ها  در  تحولی 
شهادات، حدود، قصاص و دیات به وجود 
و  ابواب  سطح  در  فقه  از  بخش  این  و  آید 
مباحث صلوه، زکات، حج، نکاح و متاجر از 

نظر ابداع و تکامل برسد.«
ایشان توجه می دهد که در بحث و بررسی 
مباحث قضا، باید از مسائلی سخن به میان 

این عصر  مردم  زندگی  واقعیت  با  که  آورد 
ارتباط دارد و از سوی دیگر بعضی از مباحث 
انسان  زندگی  مناسبات  و  وضعیت  به  که 
در گذشته مربوط بوده، باید کنار گذاشته 

شوند. 
ایشان در بخش اول و در بحث از شرطّیت 
اجتهاد در قاضی و ارتباط این شرط با مسأله 
بسیار مهم »وحدت رِوّیه« نگاه های متفاوتی 
جمله  از  می کند،  مطرح  مسأله  درباره  را 
رویه می گوید:  لزوم حفظ وحدت  زاویه  از 
»لزوم یک دست و یک نواخت بودن احکام 
صادره در دعاوی مشابه هم، اقتضای عدم 
اال  و  است،  قاضی  برای  اجتهاد  شرطیت 
هرج و مرج پیش می آید و نظام اجتماعی 
مختل می گردد، بدین خاطر بعید نیست 
گفته شود مجتهد بودن قاضی الزم نیست، 

بلکه غیر ممکن است.« 
ایشان در مسأله جواز یا عدم جواز قضاوت 
زن، پس از بحث و بررسی ادله طرفین؛ ادله 
ادعا شده برای اثبات عدم جواز قضاوت زن 
را، کافی برای اثبات مدعی نمی داند و این 
فتوی را تنها مقتضای اصل می داند که اگر 
نمی بود و یا در آن مناقشه شود؛ بعید نیست 
قضاوت زن در موارد و مسائلی که »للمرئه 

فیه أمر« جایز باشد.
و  بحث  ایشان،  دیگر  علمی  فعالیت 
مسائل  پیرامون  فقهی،  و  علمی  بررسی 
مهم اقتصادی از قبیل امور بانکی و پولی، 
اقتصادی  نظام  کشور،  جاری  معامالت 
حاکم بر آن و... بود که به شدت مورد نیاز 
گسترده ای  مطالعات  مسیر  این  در  بود. 
اقتصاد  و  آزاد  اقتصاد  نظام  خصوص  در 
سوسیالیستی و مقایسه آنها با نظام اقتصاد 
اسالمی توسط ایشان صورت گرفت و نتایج 

آنها مکتوب شده است.
و  جزائی  کیفری،  قوانین  انطباق   .2

حقوقی با موازین اسالمی
دیوان عالی کشور، وظیفه تدوین قوانین 
و  دادگستری  حقوقی  و  جزائی  کیفری، 
انطباق آن ها با موازین شرع و فقه اسالمی 

را داشت.
الله  آیت  فرهنگی  و  علمی  اشتغاالت 
کل  دادستانی  دوران  در  اردبیلی  موسوی 
عالی  شورای  ریاست  آن  از  پس  و  کشور 
جمله  از  کرد.  پیدا  دیگری  وضع  کشور، 
حقوقی  و  جزائی  کیفری،  قوانین  تدوین 
دادگستری و انطباق آنها با موازین شرع و 
فقه اسالمی بود. با توجه به اینکه پاره ای از 
قوانین موضوعه قبل از انقالب به ویژه قانون 
مجازات عمومی، برگرفته از قوانین اروپائی 
بود، چنین کار گسترده و وسیعی نیازمند 
منظور  این  برای  بود.  فراوانی  صرف وقت 
کمیسیونی از فقها و حقوق دانان تشکیل 
شد تا این مهم به انجام رسید و در نهایت 
و  منقح  و  مدون  صورت  به  جدید  قوانین 

مطابق با شرع، تنظیم و ارائه گردید. 
می آمد  پیش  محاکم  در  مسائلی  گاهی 

از دیدگاه آیت الله 
موسوی اردبیلی 

وظیفه دستگاه قضایی 
صرفًا اجرای عدالت 
نیست؛ بلکه آنچه در 
کنار آن از همان اندازه 

اهمیت برخوردار 
است، عالوه بر اجرای 
عدالت، جامعه اقناع 
شود که آنچه اجرا می 

شود عدالت است.
ایشان معتقد است 
دستگاه قضائی ابزار 
کنترلی نظام نیست، 
بلکه َحَکم )داور( بین 
مردم با مردم و نظام 
با مردم است و حتی 
کسی ممکن است از 

بخش عظیمی از نظام 
شکایت کند.
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پس از صدور فرمان 8 ماده ای توسط امام خمینی، آیت الله موسوی اردبیلی)رئیس وقت دیوان عالی 
کشور( به عنوان رئیس شورای عالی قضایی و مهندس میرحسین موسوی )نخست وزیر آن دوره(، 

مأمور تشکیل هیئتی برای رسیدگی به امور مطرح شده در آن فرمان شدند.
بر همین اساس و مطابق تشکیل هیئتی که بعد ها به ستاد اجرایی فرمان 8 ماده ای معروف شد، بنا 
شد تا با همکاری دادستان کل کشور و دیگر عوامل، به تهیه  طرح و برنامه و ایجاد تشکیالت نوین، به 

تدوین لوایح قضایی جدید جمهوری اسالمی ایران پرداخته شود.

که در قوانین مدونه پیش بینی نشده بود و قاضی نیز 
نمی توانست حکم مسئله را از قوانین موجود استخراج 
را  قاضی  اساسی،  قانون   1۶۷ اصل  وانگهی  نماید. 
موظف کرده کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین 
مدونه بیابد و اگر نیافت، با استناد به منابع معتبر اسالمی 
یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و بدیهی است 
تمامی قضات به آسانی از عهده این مهم بر نمی آیند، 
خصوصًا در مسائل مستحدثه و نوپیدا که در متون و منابع 

معتبر فقهی نیز حکم روشنی پیرامون آنها وجود ندارد.
در چنین مواردی راهنمائی و استخراج احکام شرعی 
مسائل مستحدثه قضائی، از دیگر اشتغاالت مهم ایشان 

بود. 
3. پرورش قضات خبره

قضات  جایگزینی  قضائیه،  قوه  مشکالت  از  یکی 
بازنشسته و تصفیه شده با قضات جدید بود که غالبًا 
آشنایی زیادی با کارهای اداری نداشتند. با توجه به 
اینکه شرط قضاوت از نظر شرع مقدس اسالم، رسیدن 
بود  مبانی فقهی است، ضروری  در  اجتهاد  به درجه 
قضاوت  برای  حوزه  طالب  و  علم  اهل  فضالی  از  که 
استفاده شود؛ ولی با توجه به اینکه در حوزه علمیه قم 
و نجف، آقایان مدرسین بیشتر کتابهای عبادات مانند 
کتاب صاله و کتاب صوم را تدریس می کردند و تدریس 
حوزه ها  در  قصاص،  و  دیات  حدود،  قضا،  کتاب های 
چندان معمول نبود، کسانی که متعهد بودند در قوه 

قضائیه کار بکنند، اکثرًا با مسائل قضا آشنا نبودند.
از طرف دیگر آنچه در کتب قضا نوشته شده است، 
امروزی  جوامع  اجتماعی  اوضاع  با  چندانی  تناسب 
و  داده  هم  دست  به  دست  عوامل  این  همه  ندارد. 
آورده  وجود  به  قضائیه  قوه  برای  را  حادی  مشکالت 
بود. برای حل این دو مشکل به طور همزمان، آیت الله 
موسوی اردبیلی تدریس یک دوره خارج کتاب قضا را 
برای قضات آغاز کرد و همزمان، کتاب »فقه  القضا« را به 
رشته تحریر در آورد که در آن مسائل جدیدی که در متون 
فقهی سابق وجود نداشت ولی پیدایش آنها در جوامع 
فعلی اقتضای فهم احکام شرعی آنها را دارد، مورد بحث 

و بررسی قرار می دادند. 
4. ستاد فرمان 8 ماده ای امام خمینی

فرمان هشت ماده ای امام خمینی نقطه عطف و تحولی 

در نظام قضایی پس از انقالب بود.
یکی از فعالیتهای مهم آیت الله موسوی اردبیلی در 
ستاد  در  عضویت  کشور،  عالی  دیوان  ریاست  دوران 

اجرایی فرمان امام بود.
پس از صدور فرمان ۸ ماده ای توسط امام خمینی، آیت 
الله موسوی اردبیلی)رئیس وقت دیوان عالی کشور( به 
عنوان رئیس شورای عالی قضایی و مهندس میرحسین 
موسوی )نخست وزیر آن دوره(، مأمور تشکیل هیئتی 

برای رسیدگی به امور مطرح شده در آن فرمان شدند.
بر همین اساس و مطابق تشکیل هیئتی که بعد ها به 
ستاد اجرایی فرمان ۸ ماده ای معروف شد، بنا شد تا 
با همکاری دادستان کل کشور و دیگر عوامل، به تهیه  
طرح و برنامه و ایجاد تشکیالت نوین، به تدوین لوایح 

قضایی جدید جمهوری اسالمی ایران پرداخته شود.
سید  آیت الله  عضویت  با  امام  فرمان  اجرایی  ستاد 
عبدالکریم موسوی اردبیلی، میرحسین موسوی، محمد 
امامی کاشانی )رئیس وقت دیوان عدالت اداری(، سید 
مصطفی محقق داماد )رئیس وقت بازرسی کل کشور(، 
غالمرضا  و  کشور(  وقت  )وزیر  نوری  ناطق  اکبر  علی 

آقازاده )وزیر مشاور( تأسیس شد.
چندماه پس از تشکیل، ستاد مذکور در نامه ای خطاب 
به امام، به جمع بندی اقدامات انجام شده پرداخت و 
خواهان تفویض اختیارات این ستاد مهم و راهبردی به 

سایر نهاد ها شد. 
رئیس  نامه  به  پاسخ  در  در ۶2/۳/1۰  خمینی  امام 
دیوان عالی کشور و نخست وزیر فرمودند: »بحمدالّله  
تعالی با جدیت و زحمات طاقت فرسای هیئت پیگیری، 
به طور چشمگیری از هرج و مرج ها که الزمه هر انقالبی 
است، جلوگیری شده و کسی به خود اجازه نمی  دهد 
که به منازل یا مغازه  ها تجاوز نماید و بدون مجوز شرعی 
و قانونی کاری به طور عمد تقریبًا انجام نمی  گیرد و 
دادگاه ها و دادسرا ها بدون مجوز شرعی عملی انجام 
نمی  دهند و گزینش ها به روال اسالمی عمل می  کنند و 
باالخره اصول امور با زحمت »ستاد« اصالح شده است 
و اینجانب از این هیأت و زحمات آنان تشکر می  کنم و 
چون مسائل به قوۀ قضاییه مربوط است و جناب آقای 
نخست وزیر و بعضی از وزرای دیگر به کارهای مهم دیگر 
باید اشتغال داشته باشند، با قدردانی از آنان، با پیشنهاد 

مذکور موافقت می  شود.« )صحیفه امام، 4۶۷/1۷(
5. امام جمعه تهران

آیت الله اردبیلی در سال 1۳5۹ ضمن سفری که به 
خوزستان داشتند، اطالع یافتند که توسط امام خمینی 
به امام جمعه تهران منصوب شده اند و نماز جمعه همان 
هفته نیز به عهده ایشان است. بنابراین سفر خود را 

ناتمام گذاشته و به تهران برگشتند.
اولین نمازجمعه به امامت ایشان در تاریخ 1۳5۹/1/24 

برگزار شد و تا 1۳۷2/1۰/۳ نمازجمعه ها ادامه یافت.
خاتمه

شاید مهمترین وجه زندگی آیت الله موسوی اردبیلی 
که بیشترین تأثیر در فضای جامعه داشته است را دوره 
حضور ایشان در انقالب و به خصوص دوره حضورشان 
در رأس قوه قضائیه و پس از آن، حضور در حوزه علمیه 

قم و مرجعیت دانست.
اردبیلی وظیفه دستگاه  الله موسوی  آیت  دیدگاه  از 
قضایی صرفًا اجرای عدالت نیست؛ بلکه آنچه در کنار آن 
از همان اندازه اهمیت برخوردار است، عالوه بر اجرای 
عدالت، جامعه اقناع شود که آنچه اجرا می شود عدالت 

است.
ایشان معتقد است دستگاه قضائی ابزار کنترلی نظام 
نیست، بلکه َحَکم )داور( بین مردم با مردم و نظام با مردم 
است و حتی کسی ممکن است از بخش عظیمی از نظام 
شکایت کند. امام خمینی نیز در عمل، همین نظریات 
را معتقد بودند؛ مانند احضاریه ای که به درب منزل امام 
می آید که ضمن ذکر نام شاکی، خوانده آن »آقای سید 
روح الله خمینی ملقب به امام خمینی« و مورد اتهامی 
این بود که »وقتی صدام به خرمشهر حمله کرد، امام به 
ما گفتند در شهر بمانید و شهر را خالی نکنید؛ ما این 
کار را کردیم ولی در جنگ منزلمان خراب شد. لذا آقای 

خمینی باید بیاید و خسارت منزل من را بدهد.«
این شکایت در شورای عالی قضائی مطرح شد که در 
آنجا معترض شدند و گفتند این شکایت مسموع نیست، 
عنصر مادی جرم را دارا نیست و... و قاضی احضارکننده 
باید عزل شود. با حاج احمدآقا تماس گرفته می شود و 
ایشان موضوع را با امام مطرح می کنند. امام می فرماید 
هیچ کس حق ندارد این قاضی را برکنار کند. شاکی را 

بخواهید و با پرداخت مبلغی رضایت او را بگیرید.
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 توجه به اوقات نماز

بدان که مراقبت اوقات صلوات، که 
میقات حضور رب و میعاد جناب  ربوبیت است، از مهمات 
نزد اهل مراقبه است؛ که اهل مناجات و سلوك انتظار آن 
را می کشیدند و خود و قلوب خود را مستعد برای دخول آن 
می کردند، و با حال طهارت ظاهر و باطن از آن استقبال 
می نمودند، و از اشتغاالت دیگر یکسره کناره می کردند، 
و قلب را بکلی منقطع از غیر و متوجه به میعادگاه حّق 

می کردند.
و از بعض زوجات رسول اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده 
که »آن بزرگوار با ما مشغول صحبت بود و ما هم با او مکالمه 
می کردیم، همین که وقت نماز داخل می شد، گویی ما را 
نمی شناخت و ما او را نمی شناختیم و از هر چیز اشتغال 
خود را صرف می کرد و به حّق مشغول می شد. )سر الصالة 

)معراج السالکین و صالة العارفین(، ص ۶۳(
از وظایف مهم مسلمانان بعد از توجه به وحدانیت خداوند و 
رسالت نبی مکرم اسالم، توجه به وظایف عبادی و اجتماعی 

و آنچه به عنوان واجبات است، می باشد.
یکی از این امور اقامه نماز در اوقات خاص خود می باشد 
که خداوند متعال آن را برای ارتباط خویش قرار داده است. 
از  انسان آن گاه که به نماز می ایستد اگر خویش را فارغ 
آنچه غیر خداست، بگرداند بیش ترین لذت را از این ارتباط 

آسمانی خواهد برد.
برای رسیدن به حضور قلب و توجه درونی به خداوند، در 
هنگام نماز یکی از راه های آن،  دقت در اوقات مخصوص 

نمازهاست. 
زمانی را برای ارتباط با خالق جهان قرار دادن، که در آن 
زمان هیچ چیز و هیچ کس مانع حضور واقعی انسان نشود 
چنان که اولیای بزرگ دین، این روش را داشتند و به دیگران 

نیز توصیه می کردند.
الزمه این کار عزم و تصمیم جدی است که هر مسلمان 
می تواند به عنوان برنامه زندگی ساز برای خود قرار دهد. در 
روایات نقل شده از ائمه معصومین، ضمن سفارش به توجه 
به اول وقت، به اثرات آن نیز پرداخته اند، به ویژه آن گاه که 
انسان مقدمات آن را هم فراهم سازد و خود را برای دقایقی از 
همه چیز فارغ نماید، چنان که پیامبر اکرم و ائمه معصومین 
و بزرگان دین از این روش و سیره پیروی می کردند و دیگران 

را نیز به آن سفارش می نمودند.
حقوق مردم

سعی کن که با حق الّناس از این جهان رخت نبندی که 
کار بسیار مشکل می شود. سر و کار انسان با خدای تعالی 
که ارحم الراحمین است بسیار سهل تر است تا سر و کار با 
انسانها. به خداوند تعالی پناه می برم از گرفتاری خود و تو و 
مؤمنین در حقوق مردم و سر و کار با انسان های گرفتار. و این 
نه به آن معنی است که در حقوق الله و معاصی سهل انگاری 

کنی. )صحیفه امام، ج  1۶، ص 22۳(
خداوند متعال انسان را اشرف مخلوقات قرار داده و برای او 
حق و حقوقی مشخص کرده است. و رعایت این حقوق را بر 

همگان واجب شمرده است.

ترس اولیای الهی نه تنها بر ترك واجبات الهی در رابطه با 
خداوند متعال مثل نماز و روزه بوده، بلکه بیش ترین دغدغه 
آنان، عدم رعایت حقوق مردم بوده است،  چنان که در روایات 
فراوانی به آن سفارش کرده اند و حتی قبول توبه و استغفار را 

نیز در ادای حقوق مردم دانسته اند.
امام خمینی در این کالم ارزشمند به این مسأله هشدار 
می دهد که مبادا حقوق دیگران برعهده ما باشد و از این 

جهان رخت بر بندیم. 
در جای دیگر درباره توبه مقبول نیز می فرماید: 

توبه پیش خدا هم قبول نیست مگر اینکه آن چیزهایی 
که مربوط به حقوق مردم است رد بشود. اگر یك کسی یك 
کسی را ُکشت و بعد بگوید من توبه کردم این توبه قبول 
نیست، باید این را که کشته است جبران بکند؛ وقتی جبران 
کرد، آن وقت پیش خدا هم وقتی توبه بکند قبول است. 

)صحیفه امام، ج  4، ص 4۸۷(
ایشان درباره شرایط توبه هم می فرمایند:

توبه شرایطی دارد که تا آن شرایط تحقق پیدا نکند، خدای 
تبارك و تعالی قبول نمی کند. آنچه بی شرْط خدای تبارك و 
تعالی قبول می کند آن چیزهایی است که مربوط به حقوق 
الله است: کسی نماز نخوانده، کسی روزه نگرفته، کسی حج 
نرفته است، اینها چیزهایی است که اگر توبه بکند، شرطی 
ندارد، توبه اش را قبول می کند. )صحیفه امام، ج  ۶، ص 25(

 امید به رحمت الهی
بدان که یأس از رحمت حق بزرگترین گناهی است که در 
نفس گمان نمی کنم هیچ گناهی بدتر و بیشتر از آن تأثیر 
را  قلبش  ظلمتی  چنان  رحمت  از  مأیوس  انسان  نماید. 
فرا بگیرد و چنان افسارش گسیخته شود که با هیچ چیز 
اصالحش نمی توان نمود. مبادا از رحمت حق غافل شوی و 
گناهان و تبعات آن در نظرت بزرگ آید. رحمت حق از همه 
چیز بزرگتر و به هر چیز شامل است: »داد حق را قابلیت 

شرط نیست«. )شرح چهل حدیث، ص 2۷۸(
از  انسان  کردن  مأیوس  شیطان،  بزرگ  وسوسه های  از 
رحمت و مغفرت الهی است، چنان که یکی از روش های او 
نیز تأخیر انداختن توبه است و این که هنوز تو جوان هستی 

و فرصت فراوان است.
شیطان با این وسوسه ها انسان را به قعر جهنم می برد و 
چنان به فالکت و ناامیدی دچار می کند که دیگر هیچ راه 

بازگشتی برای انسان باقی نماند.
از این رو در کالم دیگری امام خمینی)س( به این روش 

شیطان و نفس اماره اشاره می کنند و می فرمایند:
ای عزیز، مبادا شیطان و نفس اّماره وارد شوند بر تو و وسوسه 
نمایند و مطلب را بزرگ نمایش دهند و تو را از توبه منصرف 
کنند و کار تو را یکسره نمایند. بدان که در این امور هر قدر، 
و لو به مقدار کمی نیز باشد، اقدام بهتر است . )شرح چهل 

حدیث، ص 2۷۸(
از طرف دیگر شیطان راه رسیدن به خداوند را سخت و 
انسان  بر  را  او  به  راه های رسیدن  و  دشوار جلوه می دهد 
به خالق عالم هیچ راهی مسدود  می بندد، در حالی که 
نیست و او به تعبیر صریح قرآن کریم، از رگ گردن به ما 

نزدیك تر است.
ای عزیز، راه حق سهل است و آسان، ولی قدری توجه 
می خواهد. اقدام باید کرد. با تسویف و تأخیر امر را گذراندن 
و بار گناهان را هر روز زیاد کردن کار را سخت می کند، ولی 
اقدام در امر و عزم بر اصالح امر و نفس راه را نزدیك و کار را 
سهل می کند. تو تجربه کن و چندی اقدام کن، اگر نتیجه 
گرفتی، صحت مطلب بر تو ثابت می شود، و اال راه فساد 
باز است و دست گنهکار تو دراز. )شرح چهل حدیث، ص 

)2۷۹
فضیلت تفکر

 بدان که از برای تفکر فضیلت بسیار است. و تفکر مفتاح 
ابواب معارف و کلید خزائن کماالت و علوم است، و مقدمه 
و  شریف  قرآن  در  و  است.  انسانیت  سلوك  حتمیه  الزمه 
احادیث کریمه تعظیم بلیغ و تمجید کامل از آن گردیده. 

)شرح چهل حدیث، ص 1۹1( 
بدان که اّول شرط مجاهده با نفس و حرکت به جانب حق 

تعالی »تفّکر« است . )شرح چهل حدیث، ص ۶(
اشرف  را  او  و  بخشید  کرامت  انسان  به  متعال  خداوند 
مخلوقات خویش قرار داد زیرا به او قوه تفکر و تعقل بخشید.
موجودات  همه  از  و  حیوانات  سایر  از  انسان  شاخصه 
قوه عاقله انسان است.  قوه ای که انسان را وادار به تفکر 
می نماید و تفاوت انسان ها نیز به تفکر بیشتر و برتر آنهاست. 
انسان های متفکر در همه جوامع انسانی از برتری خاصی 
برخوردارند زیرا تأثیرگذارترین انسان ها در جامعه ها هستند.

تفکر در چه، تفکر در مقصد و هدف خلقت، تفکر در آیات 
الهی، تفکر در حق و خالق و صفات و اسمای او، تفکر در 
لطایف خلقت و عجایب آن، تفکر در مراحل پیچیده خلقت 
انسان و همه موجودات عالم، تفکر در علم و عمل، تفکر در 
الطاف الهی، تفکر در احوال قیامت، تفکر در جمال و کمال 
خداوند، تفکر در اعمال نیك و عبادات، تفکر در اوقات خاص 
به ویژه اوقات نماز، تفکر در احوال اولیای خدا، تفکر در تاریخ 
و احوال گذشتگان، تفکر در قرآن کریم، تفکر در ادعیه و... 
اگر هر یك از ما در زندگی روزمره، لحظاتی را به تفکر پیرامون 
خود و آنچه بدان اشارت رفت، بپردازیم، بی شك بسیاری از 

امور ما اصالح خواهد شد و راه دیگری را خواهیم پیمود.
به  آنها  از  پیش  و  کردیم  اشاره  آنچه  همه  به  کریم  قرآن 
انسان ها سفارش کرده است که تفکر کنیم زیرا الزمه رسیدن 
به مقاصد عالی خلقت و دست یابی به سعادت دنیا و آخرت 

تفکر در این امور است.
ما اگر ساعتی تفکر کنیم در موجودات عالم، که خود نیز از 
آنهاییم و بیابیم که هیچ موجودی از خود چیزی ندارد و آنچه 
به او و همه رسیده، الطافی است الهی و موهبت هایی است 
عاریت، و الطافی که خداوند مّنان به ما فرموده چه قبل از 
آمدن ما به دنیا و چه در حال زیستن از طفولیت تا آخر عمر و 
چه پس از مرگ به واسطه هدایت کنندگانی که مأمور هدایت 
ما بوده اند، شاید بارقه ای از حّب او- جّل و عال- که محجوب 
از آن هستیم در ما پیدا شود و پوچی و بی محتوایی خود 
را دریابیم و راهی به سوی او- جّل و عال- برای ما باز شود. 

)صحیفه امام، ج  1۶، ص 21۶(

ـ تربیتی از امام خمینی )7( سلسله نوشتاری پیرامون چهل اندرز اخالقی 

جرعه ای از دریا
امام خمینی پیش از آن که سیاستمدار، بنیان گذار و رهبر نظام جمهوری اسالمی ایران باشد، فقیه، فیلسوف، عارف و استاد اخالق 

بود. نوشته حاضر نیز قطره ای است از دریای پربار سفارش های اخالقی و تربیتی آن شخصیت فرهیخته و خودساخته که بخش پنجم 
آن در شماره قبلی حریم امام تقدیم خوانندگان گردید و در این شماره بخش ششم پیش روی شما خواننده گرامی قرار دارد، امید است 

اندرزها و آموزه های این عالم عامل سودمند افتد. 
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مسائل بسیاری در این زمینه برای 
بررسی و تحقیق وجود دارد که از یک 
سو در این مختصر امکان پرداختن 
به آن نیست و از سوی دیگر همان گونه که متعهد شده ایم 
از مطالب به بحث گذاشته شده توسط آقای  بنا نداریم 
امیرانتظام فراتر رویم؛ بنابراین، قطع کامل ارتباط وی با 
نیروهای مخالف استبداد پهلوی)از هر سنخ( در طول 1۷ 
سال و به عکس داشتن روابط با عوامل دربار و وابستگانش 
در این ایام حتی به همین میزان که به آن اذعان می شود 
از 1۷  بعد  بازرگان  راه  سر  در  یکباره  گرفتن  قرار  ادعای 
شهریور 5۷ را زیر سؤال می برد. سیاست کشتار و سرکوب، 
تشدید روزافزون خشونت علیه قیام مردم، که با روی کار 
آمدن دولت نظامی ازهاری به اوج خود رسید به اعتقاد 
بسیاری از صاحبان قدرت و سیاستمداران حامی استبداد 
پهلوی می توانست به جنگ داخلی منجر شود که امکان 
کشیده شدن پای نظامیان آمریکایی به آن زیاد بود؛ لذا خط 
ایجاد انحراف در مطالبات مردم به صورت اقدامی موازی 
پی گرفته شد. در این بحث باید دید آیا بازگشت امیرانتظام 

بعد از 1۷ سال ارتباطی با این اقدام داشته است یا خیر؟ 
برای یافتن پاسخ دقیق این پرسش ابتدا باید دید که آقای 
امیرانتظام در قول خود به مرحوم بازرگان صادق بوده است: 
»پیشنهاد کردم که آیا به همکاری من احتیاج دارند؟ گفت: 
بله، البته به شرطی که کارهای بازرگانی ات را کنار بگذاری. 
مهندس  شرط  این  از  منصفی  فرد  هر  قطعًا  دادم.  قول 
بازرگان این استنباط را خواهد داشت که آقای امیرانتظام 
به اموری اشتغال دارد که با قرار گرفتن در مسیر خدمت به 
مردم در تعارض است، واال اگر وی دارای ارتباطات تجاری 
سالمی بود دلیلی وجود نداشت که از تداوم آن بازداشته 
شود. حتی در شهریور 5۷ کسی تصور نمی کرد انقالب 
سراسری ملت ایران، چند ماه بعد به پیروزی برسد، بلکه 
تصور عمومی آن بود که تا پیروزی نهایی مبارزه چند سال 
به طول خواهد انجامید؛ بنابراین چگونه آقای بازرگان فردی 
را از امرار معاش سالم باز می دارد در حالی که سایر نیروهای 
به  یک  هر  سیاسی،  فعالیت های  کنار  در  آزادی  نهضت 
گونه ای امرار معاش می کردند و هرگز چنین منعی برای آنان 

از سوی دبیر کل این تشکل مطرح نشد؟!

زمینه  این  در  خود  متأخر  کتاب  در  امیرانتظام  آقای 
به گونه ای سخن می گوید که گویا هیچ مسئله ای وجود 
نداشته و حساسیت ها بی دلیل بوده است: »بنا به پیشنهاد 
مهندس بازرگان همه کارهایم را که درآمد فوق العاده ای هم 
داشت رها کردم؛ البته تأکید می کنم این درآمدها بسیار 
صادقانه بود.« به این ترتیب با کتمان مناسباتی که مرحوم 
بازرگان نسبت به آن حساسیت می ورزد و 1۸ عضو نهضت 
به تندی از آن برائت می جویند، رسیدن به قضاوت دقیق که 
حق با کدام طرف بوده است دشوار می شود؛ البته از طریق 
بررسی برخی اقدامات آقای امیر انتظام در فاصله زمانی 
قرار گرفتن در سر راه مهندس بازرگان تا بهمن 5۷ می توان 
تا حدودی به واقعیت نزدیک شد. در این میان، دو موضوِع 
و  آمریکایی ها  کودتای  برنامه  و  بختیار  شاپور  دولت 
به شناخت  را  ما  آن ها،  در  امیرانتظام  آقای  نقش آفرینی 
نسبی در مورد مناسباتی که سعی در پنهان سازی آن شده 
در  سیدجوادی  صدرحاج  احمد  مرحوم  می رساند. 
خاطراتش در مورد تالش عوامل آمریکایی پیوند خورده با 
نهضت از طریق امیرانتظام برای ایجاد انحراف در روند قیام 

آیا عباس امیرانتظام جاسوس بود؟)۲(

معمای امیر انتظام

عباس امیرانتظام )متولد 1311 و متوفای 1397(، از اعضای جبهه ملی ایران 
بود که پس از پیروزی انقالب از سوی مهندس بازرگان به معاونت نخست وزیر 
و سخنگوی دولت موقت برگزیده شد و اوایل تابستان 135۸ به عنوان سفیر در 

پنج کشور اسکاندیناوی)سوئد، نروژ، فنالند، دانمارک و ایسلند( به سوئد رفت.
آقای امیرانتظام در تاریخ 2۸ آذر135۸ به اتهام توطئه برای انحالل مجلس 
خبرگان، تالش برای ایجاد اختالف بین فلسطینیان و لیبیایی ها با ایران، فراری 
دادن سران رژیم سابق و ارائه اطالعات سری به آمریکائی ها و همکاری با سازمان 
مرکزی اطالعات آمریکا - سیا - بازداشت، و بعد از یک سال از بازداشت، در 
دادگاهي به ریاست مرحوم آیت اهلل محمد محمدی گیالني به اعدام محکوم 
شد، اما با تالش هاي مهندس بازرگان، رئیس دولت موقت، این حکم به حبس 

ابد کاهش یافت. 
امیرانتظام بعد از گذراندن 1۸ سال در سال 77 از زندان اوین خارج یا آن طور که 
خودش گفته اخراج شد: »از سال 135۸ تا سال 1377 در اوین و قزل حصار 
و گوهردشت زنداني بودم. بعد، مرا در دي ماه 1373 از زندان اوین به یک 
بازداشتگاه وزارت اطالعات در شمال تهران منتقل کردند، منزل کوچکي بود 
که چند اتاق در طبقه دوم داشت. در یکي از اتاق ها هم آقاي کیانوري زندگي 
مي کرد، یک اتاق را هم به من دادند که در آنجا زندگي کردم. مدتي اصال مالقات 
نداشتم، بعد چند ساعتي مالقات دادند... مرا چهار شنبه ها مي آوردند و شنبه ها 

مي بردند، این مالقات ها هر 15 روز یک بار صورت مي گرفت... تا اینکه در اول 
آذر 1375 آقایان مرا براي مالقات به منزل اقوامم آوردند و شنبه صبح به دنبالم 
نیامدند. من تلفن کردم و سؤال کردم که چرا نیامدید؟ گفتند: راننده به سفر 
رفته، فردا تلفن کردم، گفتند هنوز از سفر نیامده. مدتي بهانه راننده مطرح بود، 
بعد گفتند ماشین بنزین ندارد یا الستیک ندارد، یا خراب است. بهانه ها یک 
ماهي طول کشید و من هر روز تلفن مي کردم... اواخر آذر 1375، آخرین بار که 
تلفن کردم، آقایاني که مسئول بازداشت من بودند گفتند تا اطالع ثانوي دیگر 

دنبال شما نمي آییم؛ بنابراین من از آن تاریخ آزاد هستم«.
البته امیرانتظام بعد از ترور سید اسداهلل الجوردی )دادستان انقالب تهران 
در ابتداي انقالب تا پایان دهه 60(، در مصاحبه اي عباراتي را درباره مرحوم 
الجوردی طرح کرد که با شکایت خانواده ایشان دوباره بازداشت شد اما به دلیل 
وضعیت جسماني، دو سال بعد از زندان به بیمارستان منتقل و دیگر به زندان 

بازگردانده نشد.
آنچه در این شماره از خواهید خواند، قسمت دوم از یادداشتی است که آقای 
عباس سلیمی نمین)تاریخ نگار( در اختیار حریم امام قرار داده و نگاهی است 
به افکار و فعالیت های امیرانتظام، و کاوش در خاطرات و مصاحبه هایی است 
که از امیرانتظام منتشر شده و پاسِخ آقای سلیمی نمین به این پرسش که آیا 

امیرانتظام جاسوس بود؟
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مردم می گوید: »مردم به صورت راه پیمایی و انواع ظهور و 
تظاهری که کرده اند به امام خمینی اختیار کامل داده و 
دریافت  مردم  از  نحو  این  به  که  کاملی  اختیار  با  ایشان 
داشته اند، دستور تشکیل شورای ملی )انقالب( را خواهند 
داد و این شورا، پس از رفتن شاه با انجام یک رفراندوم، نوع 
حکومتی را که مردم می خواهند از مردم سؤال می کنند... و 
راه دوم این که شاه یک نفر نایب السلطنه طبق اصل ... 
قانون اساسی )غیر از شهبانو( از بین ملیون صالح تعیین 
انتخاب  و  رفراندوم  ترتیب  نایب السلطنه  آن  و  می کند 
مؤسسان و غیره را می دهد. قرار شد آقای بنی صدر این دو 
راه را بنویسند و به من بدهند. تا مورد مطالعه قرار گیرد و 
سه شنبه  روز  آمریکایی  جان  آقای  که  بود  این  هم  علت 
می پرسید اگر ما آمریکایی ها با شما موافق باشیم و بخواهیم 
با توجه به جنبه قانونی بودن قضیه راه حل انتقال قدرت 
حکومت را پیدا کنیم شما چه طرح و نقشه ای در این مورد 
دارید که نتیجه آن امروز به این شرح گرفته شد ولی به نظر 
من... شاید راه حل اولی مورد قبول آمریکایی ها قرار نگیرد.« 
صدرحاج  احمد  یادداشت های  انقالب،  صدر  )خاطرات 
سیدجوادی، انتشارات شهید سعید محبی، سال1۳۸۷، 
ص54( اما چون رهبر انقالب به طور کلی نظام دست نشانده 
به  اجازه  و  می دانستند  غیرقانونی  و  نامشروع  را  پهلوی 
را  رژیم  این  به  وابسته  نهاد  رسمیت شناخته شدن هیچ 
نمی دادند. دامی که بر سر راه برخی شخصیت های نهضت 
نهاده شده بود بی اثر گردید. مرحوم صدر حاج سیدجوادی 
در این مورد می افزاید: »بعد از جلسه به اتفاق رفتیم به دفتر 
آقای دکتر یدالله سحابی و دیدیم دکتر علی امینی نزد آقای 
دکتر است. بعد از رفتن او، ما جریان مالقات خود را با آقای 
جان آمریکایی به اطالع دکتر رسانیدیم و قرار شد برای انجام 
هر دو قسمت، بنده مأمور اقدام باشم. بدین شرح که بعد از 
نهار رفتیم منزل آقای شیخ مرتضی مطهری و از منزل ایشان 
با پاریس تماس گرفتیم و هر دو مطلب را بیان کردم. یکی 
منع  به  راجع  خمینی  امام  طرف  از  اعالمیه ای  این که 
آدم کشی و پاک کردن حساب خصوصی و کشت و کشتار 
افراد ساواکی و افسران صادر شود. دیگر این که راجع به 
پیشنهاد محرمانه دکتر امینی به دکتر سحابی که ایشان به 
فرمان شاه عضو شورای سلطنتی بشوند، آقای خمینی چه 
نظری دارد؟ دکتر یزدی نسبت به مطلب اول قول عمل و 
امام  نظر  فعاًل  دوم گفت  به مطلب  راجع  ولی  داد  اقدام 
خمینی مخالف با هرگونه قبول پست و شغل است که از 
طرف شاه مخلوع و دولت غیرقانونی پیشنهاد می شود.« 
)همان، ص5۰( زمانی که این خط دهی عوامل آمریکایی 
برای پیوند زدن رژیم پهلوی با برخی از چهره های موجه 
نهضت آزادی - که با امام بیعت کرده بودند – در چارچوب 
شورای سلطنت به نتیجه نرسید، سیاست انحرافی دیگری 
پی گرفته شد و آن پیوند زدن بختیار با تغییرات اساسی و 
سید  حاج  صدر  مرحوم  بود.  مردم  مطالبه  مورد  مبنایی 
جوادی عنوان می کند که آقای امیرانتظام رابط برخی از این 
آمریکایی ها با نیروهای نهضت بوده است: »مهندس عباس 
)همان،  بود«  واسطه  و  داشت  تماس  کاتم  با  امیرانتظام 
ص2۸( آقای امیرانتظام در مورد طرح های انحرافی مورد 
اشاره که عناصر آمریکایی ارائه می دادند سخنی به میان 
نمی آورد )قطعًا دلیل آن مورد تأمل است(، اما در مورد تالش 
بختیار  دولت  شدن  شناخته  رسمیت  به  برای  مستقیم 
توضیحاتی دارد که مسائل پنهان را آشکار می سازد. این 
جمله امیرانتظام به صراحت واسطه بودن در این زمینه را نیز 
مشخص می کند: »از زمانی که شاپور بختیار نخست وزیر 
شد و ۳۷ روز، دوران مسئولیت او طول کشید من به آقای 
مهندس بازرگان پیشنهاد کردم که چون شاپور بختیار، یکی 
از افراد مملکت است ما با او تماس بگیریم و او را قانع کنیم 
که استعفا دهد.« )ناگفته های انقالب5۷، ص12۸( مبنای 
پیشنهاد آقای امیرانتظام سست تر از آن است که بخواهیم 
ترکش  تیر  آخرین  بختیار،  کنیم.  بحث  درباره اش 

آمریکایی ها، که به دلیل خیانت به ملت از سوی جبهه ملی 
اخراج و رسمًا علیه وی بیانیه صادر شد، در این فراز به عنوان 
یک شهروند مورد عنایت قرار می گیرد، اما آیا طرح مورد نظر 
آقای امیرانتظام راضی نمودن وی به استعفاست یا تأمین 
نظر آمریکایی ها؟ برای روشن شدن موضوع به خاطرات 
مرحوم صدر حاج سیدجوادی در این زمینه باز می گردیم: 
»آقای مهندس بازرگان مقدار مختصری از شرح مالقات 
خود را با سفیر آمریکا در منزل فریدون سحابی با حضور 
آقای  این که  خالصه  به طور  اردبیلی...و  موسوی  آقای 
سولیوان سفیر آمریکا قبول دارد که این جنبش یک انقالب 
بوده و به پیروزی رسیده... ولی باید آقایان به بختیار مهلت 
)قانون  قانونی  راه حل های  طریق  از  بتواند  او  تا  بدهند 
اساسی( به مردم آمریکا بگوید که یک کارقانونی انجام شده 
و تغییر رژیم هم مانعی ندارد... مع ذلک بهتر است که از 
طریق قانون اساسی باشد. یعنی خود این دولت رفراندوم 
کند... به منزل آقای موسوی اردبیلی رفتیم. آقایان )اعضای 
شورای انقالب( آمدند. از روحانیون فقط آقای بهشتی و 
آقای  با  بودند...  مهدوی کنی  و  باهنر  دکتر  آقای 
موسوی اردبیلی، در مورد یافتن یک راه حل عاقالنه قانونی 
بحث کردیم و پیشنهاد آقای المبرایکس آمریکایی را که به 
سرلشکر قرنی گفته بود مطرح کردیم. پیشنهاد این بود: 
»بقیه وزرای کابینه از طرفداران امام اشغال شود از جمله 
مدت  در  دولت  طرف  از  رفراندوم  و  کشور  وزارت  پست 
در  این که  بر  امام عالوه  و طرفداران  اعالم شود  کوتاهی 
کابینه هستند در رفراندوم هم نظارت کامل انجام دهند و 
از سازمان ملل هم نماینده ای برای نظارت  دولت حتی 
بخواهد. در اطراف این پیشنهاد بحث مختصری شد و به 
اتفاق آرا رد شد.« )خاطرات صدر انقالب، ص 11۹-12۰( 
چگونگی  که  المبرایکس  آقای  پیشنهاد  جلسه،  این  در 
عملیاتی کردن سخن جناب سفیر است مطرح و به اتفاق آرا 
در  آزادی  نهضت  اعضای  از  نفر  یک  حتی  می شود.  رد 
بحث های شورای انقالب پیرامون این موضوع به آن رأی 
نمی دهد و علتش کاماًل روشن است؛ زیرا همگان واقف 
بودند که آمریکا به دنبال آن است که خروش مردم را برای 
پایان دادن حاکمیت استبداد و سلطه بیگانه از تب و تاب 
همه  که  سازد  منحرف  کانالی  به  را  آن  سپس  بیندازد، 
ابزارهای قدرتش در اختیار خود اوست، به این ترتیب در یک 
روال  به  به تدریج  امور  طوالنی،  چندان  نه  زمانی  چرخه 
گذشته اش باز می گشت. اما اکنون باید دید با آن که در مقام 
استدالل و در فضای بحث های منطقی هیچ یک از نیروهای 
برجسته نهضت آزادی از برنامه منحرف کردن انقالب به 
وادی طراحی شده توسط آمریکایی ها دفاع نمی کند چرا در 
الیه های پنهان، از سوی آقای امیرانتظام تالش چشم گیری 
صورت  آمریکایی ها  ترفند  این  شدن  عملی  برای 
می گیرد؟آقای احمد صدر حاج سیدجوادی چند روز بعد از 
پیروزی انقالب اسالمی در مورد چرایی عملیاتی شدن این 
مهمترین شرط  انجام  در  بختیار  طرح می گوید: »چون 
نخست وزیری اش، یعنی بیرون فرستادن شاه از کشور موفق 
شده بود و ما فکر می کردیم دارد در مسیر خواست مردم گام 
که  صورت  این  به  رسید؛  نظرمان  به  طرحی  برمی دارد، 
بختیار به خدمت امام برسد و استعفای خود را تقدیم کند و 
امام هم موقتًا اداره امور را به خود او واگذار کنند. بختیار 
نگران عدم قبول امام بود. به او قول دادیم در این صورت 
عین نامه و امضای او را پس می دهیم. قبول کرد. متن 
استعفا را برایش فرستادیم و پس از دستکاری هایی به خط 
خود که عین آن نزد من است آن را فرستاد و موافقت شد، 
ولی وقتی که آن را برای بختیار فرستادیم، حاضر به امضا 
نشد. این درست در روز پنج شنبه قبل از کشتار تهران بود. 
یادآوری می کنم تا آن وقت، یعنی در نخست وزیری بختیار، 
کشتاری در تهران اتفاق نیفتاده بود. )مصاحبه مطبوعاتی 
آقای احمد صدر حاج سید جوادی، روزنامه  وزیر کشور، 
کیهان، مورخ 1۳ اسفند 1۳5۷(«. ) خاطرات صدر انقالب، 

صص255-254( در این زمینه باید گفت اواًل تلقی حرکت 
آقای  که  است  القایی  مردم  خواست  مسیر  در  بختیار 
امیر انتظام منشأ آن است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت 
وگرنه تالش شاه برای خروج از ایران هیچ ارتباطی با بختیار 
از  بعد  پهلوی  محمدرضا  نداشت.  دیگری  کس  هیچ  یا 
مشاهده یکی از تظاهرات عظیم و به هم فشرده مردم در 
تهران از فراز آسمان به وسیله چرخ بال و شعارهای شبانه 
مردم که کاخ نیاوران را به لرزه در می آورد به شدت خائف بود 
که مبادا این جمعیت میلیونی به سوی اقامتگاه او رو آورند و 
سرنوشت دودمان وی را یکسره سازند. به عالوه  شاه آموخته 
بود که در بحران های گسترده همچون نهضت ملی شدن 
صنعت نفت ابتدا تهران را ترک کند و در نقطه ای از کشور 
اقامت جوید، سپس از کشور خارج شود تا حامیان آمریکایی 
و انگلیسی اش مسائل را حل و فصل و زمینه بازگشت وی به 
قدرت را فراهم کنند. احسان نراقی در خاطرات خود در این 
مسئولیت  می خواست  واقع  در  »شاه  می نویسد:  زمینه 
عزیمت خویش را به گردن دیگران بیندازد، حال هر که 
می خواهد باشد؛ بختیار، آمریکایی ها، خدا می داند یا هر 
کس دیگر... قبول پیشنهاد صدیقی و ماندن در کشور، نیاز 
به دگرگونی شدید روانی داشت که برای گناه خود  بزرگ بینی 
که او سالیان دراز مرتکب شده بود جنبه نوعی مجازات و 
پس دادن نوعی تقاص پیدا می کرد... اطمینان دارم او، قبل 
از پیشنهاد نخست وزیری به بختیار تصمیم خود را گرفته 
بود.« )از کاخ شاه تا زندان اوین، خاطرات احسان نراقی، 
انتشارات رسا، ص2۳۶( هوشنگ نهاوندی نیز در شرح 
مالقات دکتر صدیقی با شاه به اصرار محمدرضا پهلوی بر 
خروج از کشور اشاره دارد: »دیدار صدیقی و شاه به  گونه ای 
رضایت بخش صورت گرفت... هنگامی که پس از دیدارهای 
از سر احترام با شهبانو بازگشت تا باز با شاه مالقات کند فقط 
یک شرط را مطرح کرد: »شاه از تهران دور شود ولی کشور 
را ترک نکند.«...شاه این شرط را رد کرد...« )آخرین روزها، 
شرکت  صوراسرافیل،  ترجمه  نهاوندی،  هوشنگ  دکتر 
با  ترتیب  این  به  ص2۹1(  سال1۳۸۳،  آمریکا،  کتاب، 
نپذیرفتن این شرط، صدیقی نیز پیشنهاد نخست وزیری 
شاه را رد کرد. حتی مظفر بقایی نیز در مالقاتی از محمدرضا 
پهلوی خواسته بود که کشور را ترک نکند و در صورت نگرانی 
از تظاهرات وسیع مردم برای مدتی در پایگاه هوایی همدان 
اقامت گزیند: »اردشیر زاهدی... سپهبد ربیعی فرمانده 
نیروی هوایی، شیروانی و بقایی)که شیروانی خود به دنبالش 
رفته و او را آورده بود(. این چهارتن به گفت وگو پرداختند تا 
طرح بقایی را به سرانجام برسانند. او می خواست که شاه 
پایتخت را ترک کند ولی در کشور، در پایگاه وحدتی در 
)همان،  بماند.«  بود  مجهز  بسیار  پایگاهی  که  همدان 
موجب  بیرونی  عامل  که  این  ادعای  بنابراین  ص2۹۳( 
تصمیم شاه برای خروج از کشور شده باشد کاماًل خالف 
در  حتی  کشور  در  وی  حضور  قطع  به طور  و  است  واقع 
نقطه ای دور از تهران می توانست در انسجام سران ارتش و 
نیروهای امنیتی برای کودتا مؤثر افتد. نکته دیگری که در 
این زمینه قابل تأمل است در مورد نحوه استعفا و شرط آن از 
مسئله  آمریکایی ها  طرح  براساس  است.  بختیار  سوی 
فرصت یابی نخست وزیر شاه برای ایجاد انحراف در مطالبات 
مردم بسیار حائز اهمیت بود. آقای امیر انتظام خط دهی 
خود را به گونه ای به مرحوم بازرگان نسبت می دهد: »آقای 
بازرگان در ذهن شان این بود که از نظر احترام به پرستیژ 
ملیون ایران وقتی ایشان به پاریس می روند تا این استعفا را 
مأمور  را  ایشان  خمینی  آقای  بدهند،  خمینی  آقای  به 
انقالب5۷،  )ناگفته های  کند.«  موقت  کابینه  تشکیل 

ص1۳2( 
در این طرح چند نکته وجود دارد؛ بختیار بدون استعفا به 
دیدن امام برود، اگر امام وی را از جانب خود به نخست وزیری 
موقت منصوب کرد از نخست وزیری شاه استعفا دهد، اما 
اگر چنین نکرد اصل دست خط استعفای وی که در نزد 
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امیر انتظام نگهداری می شود به وی بازگردانده شود، یعنی 
همچنان نخست وزیر شاه باقی بماند، با این امتیاز که دیدار 
با امام برایش کسب مشروعیت می کرد. مرحوم صدرحاج 
سیدجوادی صادقانه می گوید: »وقتی متن توافق شده را در 
چارچوب طرح آمریکایی ها که امیرانتظام آن را دنبال می کرد 
برای بختیار فرستادیم وی آن را امضا نکرد. این بدان معنی 
است که برای اجرای این فریب حتی بنا نداشته اند مدرک 

استعفایی را از خود ولو به صورت امانت باقی گذارند.«
با  هم  ماجرا،  این  از  امیرانتظام  آقای  مجعول  روایت 
آقای صدرحاج سیدجوادی منافات دارد و هم  اظهارات 
با اظهارات مرحوم دکتر یزدی. وی در روایتش به گونه ای 
سخن می گوید که گویا استعفایی که قرار بوده به امانت 
در نزد نهضت بماند توسط بختیار امضا شده بود: »وقتی 
من دوباره این نامه را به آقای بختیار دادم بعد فردایش به 
آقای بازرگان دادم و ایشان با داشتن این سند به پاریس 
تلفن کردند...آقای یزدی )بعدًا( به تهران تلفن می کنند و به 
آقای بازرگان می گویند که آقای خمینی پذیرفتند که ایشان 
به اینجا بیایند و استعفا بدهند. آقای بازرگان این مطلب را 
از روی صداقت و سادگی خویش عینًا به من منتقل کرد.« 
به  را  امام  امیرانتظام تالش می کند  ادامه،  در  و  )همان( 
نقض عهد متهم کند و این که متأثر از دیگران توافق خود را 
نادیده گرفتند، درحالی که آقای یزدی در این باره می گوید: 
»آقای مهندس بازرگان گفتند: بختیار از این که او را خائن 
خوانده اند ناراحت است و می خواهد به صورتی از او اعاده 
حیثیت شود. آقای مهندس بازرگان سپس سؤال کردند 
که: »آیا با این وضعیت، امام بختیار را خواهند پذیرفت؟ من 
مطلب را عینًا به امام گزارش کردم. جواب ایشان این بود 
که پذیرش بختیار مشروط به استعفای او خواهد بود، آن هم 
حاال صالح نیست؛ بماند برای بعدًا.« ) آخرین تالش ها در 
آخرین روزها، دکتر ابراهیم یزدی، انتشارات قلم، ویرایش 
دوم، ص۳1۶( این که تالش می شود در ابتدای روی کار 
آمدن بختیار تبعات صدور بیانیه جبهه ملی علیه وی پاک 
شود در جای خود قابل تأمل است. این سلسله تالش ها 
که در نهایت در این مقطع، یعنی دوم بهمن1۳5۷، پاسخ 
هشتم  در  می یابد.  ادامه  می دارد.  دریافت  را  امام  قاطع 
بهمن مجددًا با پاریس در این زمینه تماس گرفته می شود. 
بنابر روایت آقای ابراهیم یزدی موضع امام همان استعفای 
بختیار است: »نظر امام این بود که اگر بختیار به پاریس 
بیاید تا استعفا ندهد اجازه دیدار را نخواهد داشت. نظر 
ما هم آن بود که با بختیار عینًا نظیر سیدجالل تهرانی 
رفتار شود.« )همان، ص۳۳۹( اما توافقات پشت صحنه 
بود؛ همان گونه که  به گونه ای دیگر  با بختیار  امیرانتظام 
اشاره شد، آن ها تالش داشتند تنها در صورتی استعفای 
مأمور  امام، وی  با  در مالقات  که  کنند  منتشر  را  بختیار 
تشکیل دولت موقت برای فراهم آوردن زمینه رجوع به آرای 
مردم شود؛ در غیر این صورت صرفًا مالقاتی صورت گرفته 
که حاصل آن کسب اعتبار برای بختیار بود. امام بعد از پی 
بردن به ابعاد پنهان این تحرک که امیر انتظام عامل اجرایی 
اصلی آن بود بیانیه ای بدین شرح صادر کردند: »... آن چه 
ذکر شده است که شاهپور را با سمت نخست وزیری من 
می پذیرم دروغ است بلکه تا استعفا ندهد او را نمی پذیرم 
چون او را قانونی نمی دانم. حضرات آقایان به ملت ایران 
ابالغ و اعالم فرمایید که توطئه ای است در دست اجرا و از 
این امور جاریه گول نخورید. من با بختیار تفاهم نکرده ام 
و آن  چه سابق گفته است که گفت وگو بین او و من بوده 
دروغ محض است. ملت باید موضع خود را حفظ کنند و 
مراقب توطئه ها باشد.« )همان، ص۳41( بنابراین دست کم 
براساس نقل آقای ابراهیم یزدی، موضع امام همواره ثابت 
بود و به هیچ  وجه این بحث مطرح نشده است که وی باید 
در تهران استعفا دهد و سپس به پاریس بیاید، بلکه سخن از 
استعفا قبل از مالقات است. آقای امیرانتظام که تالش های 
با  آمریکایی ها  طرح  شدن  اجرایی  برای  فوق العاده اش 

تناقض گویی های  با  نمی رسد  به جایی  امام  هوشمندی 
فراوان سعی دارد امام را به بد عهدی متهم سازد.

موضوع دیگری که در ماه های منتهی به پیروزی ملت ایران 
بر استبداد پهلوی و سلطه بیگانه بسیار حائز اهمیت بود 
ایجاد غفلت براساس اطالع رسانی هدایت شده و غلط بود. 
آمریکایی ها در جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت از این 
طریق توانسته بودند تأثیرات مخربی بر تصمیمات رهبران 
خود  تاریخی  تجربیات  از  داشتند  بنا  و  بگذارند  نهضت 
استفاده کنند. آقای امیرانتظام در این رابطه نقش ویژه ای 
را ایفا می کرد و آن معرفی عوامل سیا و کسانی بود که تحت 
عنوان دوستداران ایرانیان و مدافعان حقوق بشر مأموریتی 
جز به شکست کشاندن قیام سراسری ملت ایران نداشتند. 
آقای امیرانتظام حتی در کتاب متأخر خود در توجیه چرایی 
مرتبط ساختن افرادی چون ریچارد کاتم با شخصیت های 
نهضت آزادی می نویسد: »آقای ریچارد کاتم که در زمان 
دکتر مصدق در ایران به عنوان یک دیپلمات جوان بود و من 
ایشان را به خاطر بردن نامه اعتراضیه نهضت مقاومت ملی 
ایران درباره کودتای 2۸ مرداد به سفارت آمریکا می شناختم 
فارسی را به خوبی حرف می زد و من آن زمان نمی توانستم 
به  اعتراض  عنوان  به  هم  بعدها  و  بزنم  حرف  انگلیسی 
کودتایی که در ایران انجام شد ایران را ترک کردند و رفتند.« 
)ناگفته های انقالب5۷، ص122( این گونه مثبت یاد کردن 
از ریچارد کاتم شاید از مرحوم بازرگان که در جریان محاکمه 
ف  ف و ُمَعرَّ آقای امیرانتظام در مقام تعریف و تمجید از ُمَعِرّ
پرداخت، قابل قبول باشد، اما از آقای امیرانتظام که در 
سال۸1 خاطرات دو جلدی خود را منتشر ساخت دیگر 
قابل پذیرش نیست؛ زیرا در این تاریخ از ماهیت این افسر 
بلندپایه سیا اطالعات قابل مالحظه ای در اختیار داشتیم و 
به طریق اولی در زمان انتشار کتاب »ناگفته های انقالب«. 
با این وجود همچنان آقای امیرانتظام ترجیح داده است 
کند.  یاد  نیکی  به  کودتای 2۸مرداد  در  مؤثر  فرد  این  از 
مقایسه تعریف امیرانتظام از کاتم در آثارش با آن چه برای 
مهندس بازرگان تعریف کرده و ایشان همان را در دادگاه 
انعکاس داده است. پیچیدگی فوق العاده ای را به نمایش 
می گذارد: »مهندس بازرگان در ادامه گفت: یادم نیست 
که چگونه با هم )کاتم( آشنا شدیم، او ما را پیدا کرد یا ما 
او را پیدا کردیم. در هر حال... ایشان رابط ما با کاتم بود. 
ابتدا عقیده اش این بود که مملکت شما نمی تواند کاری 
بکند و ما آمریکایی ها حق داشتیم که این کار را بکنیم. در 
این مذاکرات یک نوع تهاجم بود که البته ایشان گزارش آن 
را به کمیته مرکزی نهضت مقاومت دادند... علت این که 
من مجذوب امیرانتظام شدم این بود که ایشان را در این 
ارتباطات برخالف خودم، زرنگ دیدم که نتیجه این می شد 
که چه چیز را بگوید و چه چیز را نگوید. یعنی هر چیز را در 
جای خودش صحبت می کرد. ایشان آقای کاتم را که در 
ابتدا دشمن سرسخت ما و تهدید کننده ملت ما بود چنان 
منقلب کرد که کتابی در مورد ایران نوشت... این ها را من 
برای این گفتم که کاتم جاسوس نبوده است. حتی موقعی 
که بعد از سولیوان خواستند سفیر بفرستند آقای یزدی با 
اطالعاتی که در مورد آن سفیر داشت آن را قبول نکرد و از 
جمله کسانی بود که ما خواستار او شدیم همین کاتم بود 
که به عنوان سفیر به ایران بیاید.« )آن سوی اتهام، جلد2، 
محاکمه و دفاعیات عباس امیر انتظام در دادگاه انقالب، 

نشر نی، سال۸1، صص21-2( 
یک  از  دادگاه  در  بازرگان  آقای  اظهارات  از  فراز  این 
سو  دیگر  از  و  امیرانتظام  آقای  فوق العاده  پیچیدگی  سو 
نمایش  به  را  موقت  دولت  رئیس  فوق العاده  خوش باوری 
می گذارد. در دو اثر چاپ شده از انتظام به هیچ وجه ادعا 
نمی شود که کاتم در ابتدا طرفدار کودتا بود، اما بعد بر اثر 
ارشادات من مخالف کودتا شد و در نهایت در خدمت ملت 
ایران قرار گرفت! بلکه مدعی است چون کاتم مخالف کودتا 
بود ارتباطم را با وی حفظ کردم. داستان پردازی هایی که 

پیرامون  امیرانتظام می سازد  را مجذوب  بازرگان  مهندس 
قدرت فوق العاده ای است که دشمن سرسخت ملت ایران 
را تبدیل به مدافع چند آتشه این سرزمین ساخته است! 
اما چرا این قدرت متحول ساز در نزد اهل تاریخ به نمایش 
گذاشته نمی شود؟ زیرا اهل پژوهش، امیرانتظام را در آثارش 
آمریکا  برابر  ایران نمی تواند در  از کاتم می یابند که  متأثر 
کاری بکند و آمریکایی ها حق داشتند این کار )کودتا( را 
بکنند. به فرازهایی این چنین از زبان آقای کاتم به ویژه در 
اثر متأخرش در ادامه خواهیم پرداخت. ابتدا الزم است به 
برخی داشته های ملت مان از کاتم توجه نماییم. برای نمونه، 
آقای یرواند آبراهامیان در مورد آقای کاتم و نقش وی در به 
شکست کشاندن نهضت ملی شدن صنعت نفت می نویسد: 
 )Cottam(سیا در تهران یک مأمور جوان به نام ریچارد کاتم«
نیز داشت. این جوان با استعداد بعدها استاد علوم سیاسی 
دانشگاه پیتسبورگ پنسیلوانیا شد. او اطالعات مختلفی 
در  بلکه  شرق(  به  )وابسته  توده  حزب  مورد  در  تنها  نه  را 
خصوص حزب زحمتکشان بقایی و حزب راستی افراطی 
آریا و سومکا )احزاب وابسته به غرب( جمع آوری کرده بود... 
کاتم همچنین مقاالتی را برای چاپ در روزنامه های مزدبگیر 
به رشته تحریر درمی آورد. در یکی از این مقاالت ادعا شده 
بود که فاطمی قباًل محکوم به سوء استفاده از اموال شده، 
به هم جنس بازی معروف است و دین خود را به مسیحیت 
اتهامات،  این  است.  داده  تغییر  بهاییت  به  همچنین  و 
فاطمی را در دید بنیادگراها دست کم به سه  بار اعدام محکوم 
می نمود. جای تعجب نیست که فداییان اسالم سعی کردند 
وی را به قتل برسانند. سیا همچنین بی عالقه نبود که برای 
)کودتای  کند.«  پا  و  یهودی دست  نسب  و  اصل  مصدق 
2۸ مرداد1۳۳2 در ایران، نوشته یرواند آبراهامیان، ترجمه 
لطف الله میثمی، مجله چشم انداز، شماره25، سال1۳۸۳( 
اسناد فراوانی وجود دارد که استمرار ارتباط کاتم با دستگاه 
اطالعاتی آمریکا در جریان قیام سراسری ملت ایران علیه 
استبداد و سلطه را کاماًل روشن می سازد. آیا نگارش کتابی 
آمریکا  سفارت  در  مأموریتش  پایان  از  بعد  ایران  مورد  در 
در تهران را می توان تغییر رویکرد این جاسوس کارکشته 
سیا تلقی کرد؟ چنان که رایج بود عمده مأموران ورزیده 
سازمان های اطالعاتی بیگانه در ایران بعد از بازگشت سعی 
کرده اند با نگارش یک اثر یا آثاری تحقیقی به خود چهره ای 
دانشگاهی بخشند که از جمله آنان خانم لمپتن - جاسوس 
ورزیده انگلیس- بود که توسط دکتر مصدق از ایران اخراج 
شد. وی نیز بعد از رانده شدن از این مرز و بوم آثار تحقیقی 
در مورد کشاورزی ایران و... به نگارش درآورد که به فارسی 
هم برگردانده شده است، اما با موقعیتی که آقای امیرانتظام 
برای ریچارد کاتم، این جاسوس ورزیده در نزد آقای بازرگان 
و برخی اعضای نهضت آزادی رقم زده بود اگر تصمیم گیران 
مجذوب  آقایانی  ایران  ملت  قیام  سرنوشت  برای  نهایی 
امیرانتظام بودند آیا وی می توانست مجددًا همان نقشی را 
که در کودتای 2۸ مرداد ۳2 داشت، ایفا کند؟ باید اذعان 
داشت ارتباطات چنین افراد کارآزموده و مجربی با برخی 
فعاالن سیاسی در ماه های منتهی به پیروزی قیام سراسری 
ملت ایران این باور را در واشنگتن تقویت کرده بود که هر زمان 
ضروری پنداشتند می توانند با استفاده از غفلت و فریب، بار 
دیگر کودتایی را در ایران به اجرا در آورند. همان گونه که 
بعدها برای همگان روشن شد، در حالی که آمریکایی ها با 
تمام توان برنامه کودتا را همچون مقدمه سازی کودتای 2۸ 
مرداد با هماهنگی دولت بختیار دنبال می کردند به ملیون 
حذف  واشنگتن  برنامه های  از  کودتا  می دادند  اطمینان 
شده است. ارائه اطالعات غلط و خالف  واقع از سوی کاتم 
به رهبران نهضت آزادی، مورد اشاره آقای احمد صدرحاج 
سیدجوادی قرار گرفته است: »...همچنین کاتم می گفت 
در  که  شورش  ضد  آمریکایی  کارشناس  بود ۶۰  قرار  که 
جنگ های ویتنام هم شرکت داشته اند به ایران بیایند ولی 
این فکر از بین رفت و نیز قرار بود با یک کودتای نظامی، شاه 
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مجددًا قدرت را به دست گیرد ولی این فکر هم که مربوط به 
گروه یک بود عملی نشد.« )خاطرات صدر انقالب، ص2۹( 
میزان و چگونگی تأثیرات این القائات عوامل سیا را می توان 
از جمله در روز بیست بهمن 1۳5۷ دید. در این روز فرماندار 
نظامی تهران ساعات ممنوعیت عبور و مرور را افزایش داد 
تا بتواند شرایط را برای کودتا در آن شب کاماًل فراهم آورد 
و اگر نفوذ فوق العاده امام در میان توده های مردم و تبعیت 
کم نظیر اقشار مختلف از منویات و تدابیر و تدابیر ایشان 
نبود، یک  بار دیگر فریب آمریکایی ها کارساز می افتاد، زیرا 
مهندس بازرگان و تحت تأثیر دریافت های ایشان آیت الله 
طالقانی در چنین شرایط خطیری مردم را به ترک صحنه 
و رعایت مقررات حکومت نظامی فرا می خوانند. حوادث 
این روز را از زبان آقای هاشمی رفسنجانی پی می گیریم: 
»شب بیست و یکم بهمن ناگهان شهر حالت عادی خود 
تهران  شهر  مردم  بر  نگرانی  و  اضطراب  و  داد  دست  از  را 
حکم فرما شد... اما افشاکننده ترین خبر، اعالمیه فرماندار 
نظامی تهران بود که از رادیو پخش شد و ساعت منع عبور 
و مرور را افزایش داد. به موجب این اعالمیه از ساعت چهار 
و نیم عصر تا پنج بامداد رفت وآمد در تهران و حومه ممنوع 
شد... امام با طمأنینه خاصی فرمودند: »باید بگوییم، مردم 
فرمان حکومت نظامی را اطاعت نکنند.« این سخن امام 
بر نگرانی های جمع ما افزود. آیت الله طالقانی و مهندس 
بازرگان تأکید داشتند که اگر چنین شود حمام خون راه 
می افتد. به همین دلیل تالش کردند که نظر امام را تغییر 
را گرفته  امام تصمیم خودشان  اما موفق نشدند.  دهند، 
پیوسته  به مردم  ارتشی هایی که  از  و  بیانیه دادند  بودند. 
بودند، حمایت و تشکر کردند و از بخشی از نیروهای مسلح 
انتقاد کردند و به مردم هم گفتند: اعالمیه امروز حکومت 
نظامی خدعه و خالف شرع است و مردم به هیچ وجه به 
آن اعتنا نکنند... این فرمان امام یک ودیعه آسمانی بود. 
در آن لحظه این تصمیم، بسیار مهم و سرنوشت ساز بود و 
باید آن را اوج حرکت و تصمیمات مهم امام در راه هدایت 
انقالب دانست. اگر مردم به خانه ها می رفتند قطعًا نیروهای 
مسلط  اوضاع  بر  و  می کردند  اشغال  را  خیابان ها  مسلح 
و هم فکری  با هدایت  که  بودیم  می شدند... مطلع شده 
ژنرال هایزر آمریکایی و با حضور برخی از فرماندهان ارتش 
از جمله بدره ای و حبیب اللهی - فرماندهان نیروی زمینی 
و دریایی رژیم- »گروه کودتا« تشکیل شده است. این گروه 
که با جلب نظر شاه و چراغ سبز آمریکا، خود را برای کودتا 
آماده می کرد، ستاد کار خود را در پادگان لویزان مستقر 
کرده بود و به نظر می رسید که عملیات خود را هم از چشم 
فرماندهان دیگر پنهان کرده باشند. از کارهای برنامه ریزی 
ساعت  کاهش  و  نظامی  حکومت  اعالن  گروه  این  شده 
رفت و آمد مردم بود.« )انقالب و پیروزی، کارنامه و خاطرات 
سال های1۳5۷و1۳5۸، هاشمی رفسنجانی، به کوشش 
عباس شبیری، سال 1۳۸۳، صص۶-1۸2( می توان امروز 
به خوبی حدس زد که اگر رهبری  انقالب نیز تحت تأثیر 
واسطه هایی چون آقای امیر انتظام قرار  می گرفتند صرفًا 
در ابعاد انسانی چه فا جعه ای رخ می داد. بدون شک اگر 
تهران در آن شب بیدار و در خیابان ها به سنگرسازی و ایجاد 
موانع مشغول نبود و هر حرکت نظامی را از جمله حرکت 
ستون تانک ها در حوالی میدان امام حسین را در نطفه خفه 
نمی کرد، قتل عام گسترده ای کلید می خورد؛ زیرا ملت در 
برابر دستگیری امام و سایر معتمدان خویش  توفان وار به 
خیابان ها می ریخت. کشتار وسیع نه تنها هدف کودتا گران را 
تحقق نمی بخشید بلکه آغازگر جنگ های داخلی دراز مدت 
می شد. آقای دکتر ابراهیم یزدی نیز در مورد کودتا می گوید: 
»بعد از پیروزی انقالب، در اسنادی که از دفتر ویژه و محل 
کار سپهبد معدوم امینی افشار جمع آوری شد، طرح یک 
کودتای نظامی با ذکر جزئیات تحت عنوان عملیات نجات 
پیروزی  اول  روزهای  را در همان  اسناد  این  آمد.  به دست 
در  تالش ها  )آخرین  آوردند...«  نخست وزیری  به  انقالب 

آخرین روزها، ص4۳۶(
ازسفارت  آمده  به دست  اسناد  مورد  در  بعدی  مهم  بحث 
آمریکا پیرامون ارتباطات غیر متعارف امیر انتظام با بیگانگان 
است. وی در مدافعات خود در این زمینه می گوید: »ای 
امام، ای مظهر جنگ بر علیه شیطان بزرگ، تو آرزو می کردی 
که روزی آمریکا را به خاطر جنایاتش محاکمه کنی و قیافه 
واقعی این دشمنان خدا را به مردم زجر کشیده جهان نشان 
دهی. امروز آن روز است؛ این اسناد، بزرگ ترین سند جنایت 
جنایات  کیفر خواست  من  مدافعات  متن  آمریکاست... 
آمریکاست... ممکن است وقتی من صحبت از ساختگی 
این اسناد می کنم به ذهن عده ای این طور خطور   بودن 
کند که تمام مطالب در این اسناد ساخته شده است. نه، 
این طور نیست... بنابر این ، آن چه ساختگی است مطالبی 
است که در مذاکرات نبوده و این دشمنان خدا این مطالب را 
اضافه کرده اند.« )آن سوی اتهام، محاکمه و دفاعیات عباس 
چنین  چند  هر  ص114(  انقالب،  دادگاه  در  امیر انتظام 
ادعایی در مورد قضاوت های دیپلمات ها یا افسران اطالعاتی 
آمریکایی صرفًا در مواردی ساختگی تلقی می شود که عدم 
پای بندی وی به مصالح ملی را به نمایش می گذارد، اما در 
مواردی که به نفع اوست حتی به آن افتخار نیز می کند صرف 
نظر از این تناقض فاحش در سراسر مدافعات بسیار طوالنی و 
تکراری، وی در مجموع اسناد را گواه دیگر ی بر خباثت آمریکا 
می خواند که باید آن را افشا کرد. اما دبیر  کل سابق نهضت 
آزادی در این زمینه نگاهی متفاوت دارد. وی می نویسد: 
»اسناد منتشر شده از جانب دانشجویان خط امام نیز به هیچ  
وجه جواب گوی این نیاز نمی باشد. آن چه منتشر شده است 
اواًل گزارشات و برداشت های سیاسی مقامات آمریکایی است 
که الزامًا درست و قابل استناد نمی باشد. ثانیًا همه اسناد، 
منتشر نشده اند. بلکه دانشجویان برخی از آن ها را انتخابی 
منتشر ساخته اند. مثاًل هیچ گونه سندی در مورد مالقات و 
مذاکره سولیوان با آقایان موسوی اردبیلی و مهندس بازرگان و 
یا تماس های مستقیم دکتر بهشتی با سولیوان و غیره منتشر 
نشده است...)آخرین تالش ها در آخرین روزها، ص5۰۶( 
دکتر یزدی بر خالف آقای امیر انتظام که اسناد را توطئه ای 
علیه خود می داند امکان این که اشتباهی توسط تنظیم 
کنندگان سند صورت گیرد را مطرح می سازد که سخنی 
منطقی است؛ به همین دلیل مورخان چنین اسنادی را صرفًا 
یک منبع تلقی می کنند و آن را با اسناد و قراین دیگر محک 
می زنند تا خطا های انسانی بر طرف شود. در مورد امیر انتظام 
باید گفت اسناد با قراین فراوانی همخوانی دارد. برای نمونه، 
براساس اسناد فراوانی، آمریکایی ها به دنبال فراهم سازی 
فرصتی برای بختیار بودند تا وی مطالبات مردم را از خط 
اصلی، منحرف کند. اسناد گواهی می دهند که امیر انتظام 
در این زمینه ایفای نقش کرده است. بعد ها که خاطرات 
شخصیت های محوری نهضت آزادی نیز به چاپ می رسد 
قراین بیشتری که داللت بر این امر دارد به دست می آید. 
بررسی اسناد و تطابق آن ها با قراین مختلف نشان می دهد 
که آقای امیر انتظام صرفًا در دادن اطالعات به بیگانه متوقف 
نمی شود، بلکه در عملیاتی کردن برنامه های آمریکایی ها نیز 
نقش مؤثری داشته است؛ البته مستند ساختن مصادیق 
این بحث نیاز به زمان مبسوطی دارد که بسیار از ظرفیت این 
نوشتار فراتر است؛ اما می توان با شاخص هایی که رهبران 
نهضت آزادی در مورد افراد مرتبط با بیگانه داده اند با سهولت 
بیشتری به تشخیص نایل آمد، به ویژه این که آقای امیر انتظام 
در اثر متأخرش ابایی از روشن شدن برخی همخوانی ها با 
بیگانه ندارد و با صراحت بیشتر مواضع واقعی خود را روشن 

می سازد. 
آقای مهندس توسلی- دبیرکل کنونی نهضت آزادی- در 
دادگاه آقای امیرانتظام ضمن محکوم کردن خط ایجاد 
تفرقه و جدایی در صفوف ملت می گوید: »آقای دکتر یزدی 
در مجلس )کتابی( معرفی کردند به نام »گروگان خمینی« 
عضو  نویسنده اش  که  کتابی  آن  است.  خط  همان  این 

»سیا« است می خواهد معرفی بکند این انقالب که شما 
این  اسالمی،  کشورهای  برای  است  اسطوره  می گویید 
بی محتواست. این دست پرورده خود ما بوده، خود ما آن 

را پایه گذاری کرده ایم.« )آن سوی اتهام، جلد2، ص۳21(
مرحوم دکتر ابراهیم یزدی نیز در این زمینه می نویسد: 
»دشمنان ایران و اسالم در تالش دائم اند تا حرکت اصیل 
ملت مسلمان ایران را مخدوش نموده و آن  را به بیگانه نسبت 
دهند. تعداد قابل توجهی از آثار و تحلیل های خارجیان و 
دشمنان انقالب درباره ایران با این انگیزه صورت می گیرد... 
عده ای با عدم اعتقاد به نیروی ملت و با مشاهده  برخی از 
انحرافات و عملکردهای به  دور از تقوای برخی از دولت مردان 
و مسئوالن جمهوری اسالمی، یکباره به نفی اصالت حرکت 
ملی و اسالمی مردم کشورمان پرداخته اند و تحت تأثیر پدیده 
»بیگانه زدگی« همه چیز را به خارجیان نسبت داده و انقالب 
عظیم ملت را محصول خواست ها و برنامه های ابرقدرت ها و 
سیاست های استیالگر خارجی معرفی می کنند.« )آخرین  
تالش ها در آخرین روزها، دکتر ابراهیم یزدی، انتشارات قلم، 

ویرایش دوم، سال 1۳۸۶، ص1۰(
اکنون با چنین تعریفی، از کسانی که قیام سراسری ملت 
ایران را نفی می کنند و تغییرات را در میهنمان حاصل اراده 
بیگانه می خوانند باید دید آقای امیرانتظام واقعی در کجای 
این تعریف می گنجد؛ عامل بیگانه است یا بیگانه زده؟ 
»تصویب  کتابش می گوید:  از  فرازی  در  مثال، وی  برای 
می شود که شاه از ایران بروند و جانشین وی بایستی به 
ایران برگردد«. مصاحبه کننده می پرسد: »یعنی بر روی 
امیرانتظام  و  توافق داشتند؟!«  جانشینی آقای خمینی 
می افزاید: »آن چه مطرح است این بود که شاه می بایست 
)ناگفته های  شود«.  سلطنت  جانشین  روحانیت  و  برود 
می کند:  ادعا  دیگر  فرازی  در  و  ص12۶(   ،5۷ انقالب 
»هایزر به افسران ارتش می گوید: شاه مریض است و باید 
از ایران برود... روز 2۶ دی 1۳5۷ به اتفاق سولیوان به کاخ 
نیاوران می روند، در اتاق شاه را باز می کنند، بدون هیچ گونه 
تشریفاتی در را باز می کنند و داخل می روند. طبق نوشتة 
خود هایزر که می نویسد: »وقتی خود من وارد اتاق شدم، 
شاه در اتاق بود. به او گفتم که بلند شو از ایران برو بیرون.« 
)همان، ص12۷( و در فرازی دیگر با جعل مسلمات تاریخ 
مبارزات ملت ایران )که تصاویر بی بدیل، آن نه در تاریخ ایران، 
بلکه در تاریخ جهان به ثبت رسیده( می گوید: »کسانی که 
سابقه سیاسی داشتند و می توانستند به  کارهای معمولی 
کشور فکر کنند و تابع احساس نباشند، هرگز نمی توانستند 
فکر کنند که با راه افتادن چهار نفر در خیابان یا صدنفر یا 
هزار نفر می شود یک نظام را عوض کرد.« )همان، ص۶۹( 
یا به منظور اثبات وابستگی نهضت مردم دالیلی حیرت آور 
اقامه می کند: »اولین چیزی که باعث جلب توجه من شد، 
وجود الستیک هایی بود که در خیابان ها آتش می زدند... 
آن زمان در راه شهریار- از سمت جاده کرج- بخش وسیعی 
از بیابان را الستیک انبار کرده بودند. این سؤال به نظر من 
رسید و از خودم سؤال کردم که چرا ارتش این الستیک ها 
را در خیابان ها می گذارد.« )همان، صص1-۷۰( و یا در 
فرازی مدعی است آتش سوزی ها در سطح شهرهای ایران 
به ویژه تهران مربوط به قدرتی ما فوق بوده که شاه نیز در برابر 
آن تسلیم بوده است: »بعدها در زندان فرصتی پیدا کردم 
تا اعترافات قره باغی را بخوانم. ایشان ... در کتاب خودش 
می گوید که رئیس شهربانی، آقای سپهبد صمدی گزارش 
داد که اتومبیل ها و ساختمان را ساواک آتش می زند و من 
به شاه گزارش دادم و شاه گفت: این را می دانم، اما کاری 
نمی توانم بکنم. پس این نشانه یک برنامه است. شاه چرا 
خودش با دست خودش این کار را می کرد. بر فرض، ملت 
او را خائن و غیرایرانی می دانست، اما خودش که خودش را 
قبول داشت... حتمًا یک قدرتی یا مافوقی وجود داشته که 

این کارها را انجام می داده است.« )همان.( 
ادامه دارد...
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لسان  و  قرآن  تعریف  به  انسان 
معصومین علیهم السالم؛ موجود مکرم 
و مشرف به تعلیم اسماء و صفات الهی 
و مفتخر به مقام خلیفه اللهی است. که حقتعالی گوهر او 
را عجین به دانش و بینش و علم و شهود در مقام »الست 
بربکم« آفریده، و لیاقت تعلیم و شکوفایی عقل و فطرت و 
استعدادش در مدرسه ی انبیاء و سفرای الهی را داده، در 
جهانی که آیات آفاقی و انفسی سراسرش را فرا گرفته است. 
در این مقام حضرت امام خمینی می فرماید: »آدم که مظهر 
تمام اسماء الهیه است و فوق تمام مالئکه، بلکه فوق تمام 
موجودات عالم است. و از طرفی این بدن جسمانی نمی تواند 
مظهر اسم الهی باشد، پس معلوم می شود چیزی در کار است 
که فوق التجرد است، و آن نفس است که از صقع ربوبی است 
و به تمام مالئکه امر شد بر او سجده کنند و آن  همان مظهر 
اسم جامع »اهلل« است، که وقتی مالئکه اعتراض کردند که 
ما تسبیح و تقدیس می کنیم، فرمود: )انی اعلم ما التعلمون( 
پس به آدم فرمود: خود را به مالئکه عرضه کن و مالئکه تا 
دیدند، بالفاصله گفتند: خدایا! می دانی که ما نمی دانیم مگر 
آنچه شما بر ما تعلیم فرمودید«. )تفسیر قرآن مجید برگرفته 
از آثار امام خمینی، ج1، ص 267، تدوین،سید محمد علی 

ایازی، نشر عروج 13۸۸(
قرآن کریم به طوری درباره ی شأن علم و علماء و متعلمان، 
اهتمام فرموده که انسان را متحیر کند که به کدام یک از آیات 
شریفه تمسک کند. چنانچه در تشریف آدم-علیه السالم-
فرماید: )و علم آدم االسماء کلها( و تعلیم اسماء را سبب تقدم 
او بر صنوف مالئکه اهلل قرار داد، و فضل او را بر ملکوتیین به 
دانش و تعلم اسماء اثبات فرمود؛ و اگر چیزی در این مقام از 
حقیقت علم باالتر بود، خدای تعالی به آن تعجیز می فرمود 

مالئکه را، و تفضیل می داد ابوالبشر را.
از اینجا معلوم شود که علم به اسماء، افضل همه فضایل 
است. پس مقصود، علم به حقایق اسماء است، و رؤیت فناء 
خلق در حق که حقیقت اسمّیت بدان متقوم است؛ در مقابل 
نظر ابلیس که نظر استقالل به طین آدم  و نار خود بود، و آن 
عین جهالت و ضاللت است؛ و این امتیاز آدم از ابلیس، دستور 
کلی است از برای بنی آدم که باید خود را به مقام آدمیت که 
تعلیم  اسماء است برسانند، و نظر آن ها به موجودات، نظر آیه 
و اسم باشد، نه نظر ابلیس که نظر استقالل است. )همان، 

ج2، ص 26۸-269( 
رابطه ی دین و حکمت و عرفان

»دین عبارتست از؛ جعل و تنظیم اسرار تکوینی و طبیعی 
ِ مسیر تکامل انسانی که بر طبق ناموس آفرینش و متن و 
و  اهل طهارت  الهی که  به لسان سفرای  واقعیِت خارج، 
عصمت و مبّین حقایق اسماء و امام قافله ی انسانیت اند، 
بیان شده است. و همان صراط مستقیم و صراط الی اهلل 
و صراط اهلل است.. بلکه به تعبیر بهتر؛ وجود امام که انسان 
کامل است خوِد صراط مستقیم و عین دین است«.)سدره 
المنتهی، ص2۸0، آیت اهلل حسن زاده آملی ، نشر الف الم 

میم، 13۸۸(
سید جالل الدین آشتیانی در باره عرفان و توحید و پیوندش 
با والیت انسان کامل می فرماید: »عرفان و تصوف دو اصل و 
پایه و اصل اساسی دارد؛ توحید و والیت. و نبّوت تشریعی و 

تعریفی نیز شوون والیت است، و والیت صورت نوعیه ی کلیه 
اعمال و نتایِج مترتب بر اعمال است. همانطور که نبی صاحب 
مقام دعوت و تمکین، جهِت والیت او در شدت و ضعف و قوت 
و کمال تابع والیت اوست؛ برتری خاتمان والیت محّمدیه بر 
کلیه انبیاء و اولیاء مقدم بر حضرت ختمی مرتبت صلی اهلل 
علیه وآله همه معلول سعه ی سعه ی والیت آنهاست، که 
همان قرب به حق است.)سید جالل الدین آشتیانی، مقدمه 

شکوه شمس، ص 64، نشرعلمی فرهنگی؛ 1375(
اهل عرفان برخالف مذاهب اهل سنت بخصوص اشاعره، 
همواره موضوع توحید را همراه با والیت مطرح کرده و بدان 
پرداخته، و در جو خفقان حکومتهای متعصب و سفاک 
اموی و عباسی و سایر حکومتها، بدون اعتنا به اقبال و ادبار 
جامعه، مساله ی والیت امیرالمومنین و خاندان پیامبر را تبیین 
نموده و انتساب و اتصال سلسله ی معرفتی و طریقتی خود 
و اساتیدشان را به سرحلقه ی عارفان امیرمومنان علیه وآله 
السالم اعالن و تبلیغ نموده اند. شیوه ی آنها در ارائه ی اصول 
اعتقادی و نفی اعتقادات اشاعره و معتزله در باب توحید و 
والیت درست منطبق با مذهب اهلبیت علیهم السالم است. 
)رجوع شود به آثار عالمه طباطبایی، سید حیدر آملی، قاضی 

نوراهلل شوشتری، مشارق الدراری ، اللمع فی التصوف و.... (
جامعیت دین و پیامبر و امام

چنانکه بزرگان حکمت و عرفان بنا به احادیث صحیحه از 
پیامبر، خاتمیت را که استغناء امت آخر الزمان از دیگر رسوالن 
است در وجود عترت طاهره ی پیامبر و استمرار والیت و 
معارف آن حضرت در خاندانش که والیتشان آسمانی است 
معنا کرده اند، که از یکسو جامّعیت ایشان در معارف پیامبر 
خاتم؛ یعنی در علوم شریعت و طریقت و حقیقت را اثبات 
می کند، و از سوی دیگر افتتاح باب والیت و معارف الهی و 
ظهور اولیاء صغار که از مشکات انوار پیامبر و خاندان اهتدا 
می جویند مبرهن می شود. طبیعی است که استمرار والیت 
پیامبر و مسأله خاتمّیت باب وسیعی می گشاید که همه ابعاد 
اعتقادی، عبادی و رفتاری را شامل شده و نیازهای واقعی 
بشر در عرصه های روحی روانی، اخالقیات و اعتقادیات و 
معارف را تأمین می نماید. با این وصف که غنای خاتمّیت 
پیامبر اسالم هیچ گونه کاستی نسبت به کمال ادیان و نتایج 
عقول و مطالبات فطری بشر ندارد، بلکه قفل های ناگشوده ی 
سیر پیامبران و شرایع آنها را نیز باز کرده و کمال آنها را 
در سیر و سلوک و اخذ علوم و معارف به نحو اکمل میسر 
می گرداند. بنابراین پیامبر و امام کسی است که در تمام شعب 
علمی و عملی دین که بنوعی با استعداد و سلوک اشخاص تا 
اعلی سطوح فکری ارتباط علمی و عملی پیدا می کند احاطه 
داشته و عینا میزان تدین قرار گیرد. زیرا او برای ارائه ی دین 
به زبان و لسان قوم انسانی و آحاد بنی آدم که شامل تمام ملل 

و مذاهب می باشد منصب راهنمایی و رهبری یافته است.
اگر دین را همان باور متدینان ، و وظیفه ی علماء را در 
تبلیغ دین، بیان احکام با پیش فرض بدیهی بودن برای 
جامعه تعریف شود؛ دین و دینداری هیچ نوع وظیفه ای در 
قبال هدایت جوامع بشری بعهده ندارد. حال آنکه شناخت 
ایدوئولوژی ها، افکار و جبهه بندی های اعتقادی، و آداب و 
رسوم و زبان و فرهنگ جوامع علمی و قومی؛ ابتدایی ترین 
مسأله برای تبلیغ دین و یا دفاع از دین خواهد بود. و مسلما 

علماء دینی که خود را میراث دار پیامبر و اهلبیت او )علیهم 
السالم( دانسته و حقانیت خود را با آن تعریف می کنند؛ در 

قبال آن وظیفه ای بس خطیر بعهده دارند. 
ضدیت اهل سنت و اشاعره با تشیع و تعقل

 تبار شناسی تفکر اشعریت و )سپس اعتزال( نشان می دهد 
که؛ سردمداران این تفکر با اهلبیت پیامبر و عرفا در نگرش 
به مساله ی انسان و جهان، و ربط انسان به خالق و آفریدگار 
خود به عنوان خلیفه اهلل و مظهریت اسماء و صفات او، که 
به زبان ساده جلوه های رحمت و حلم و کرم و عطوفت و 
رافت و عدل و جزای الهی را نشان می دهد، از همان مخالفت 
داشته اند و زیر بنای مکتب دوری و مخالفت با والیت پیامبر و 

امیرالمومنین را به وجود آورده اند.
این درد به بعضی از شیعیان نیز سرایت کرده؛ با این تفاوت 
که بعضی از شیعیان کتاب و امام ِ فقهی که تنها تکمیل 
کننده احکام عبادات است را محدوده ی تعقل قرار داده اند. 
بدین معنا که یا روایات امام و پیامبر را در باب معارف به 
بهانه ی ژرفا و صعوبت نقل نکردند، و یا نقل شده ها »که حتی 
بیش از دو سوم معارف قرآنی« را شامل می شود بعلت کم 
اطالعی مسکوت گذاشته و در پرده ی نسیان و ابهام و در 
قرقگاه قرار دادند، بگونه ای که اگر کسی به آنها بپردازد و یا از 
آنها مباحث و مطالبی را استنتاج کند مورد مذمت و انکار قرار 
می گیرد. پر واضح است که پرداختن به این دسته از روایات 
علمی ویژه می طلبد که بتواند مدار و معیاری در بهره گیری و 
جمع بندی و دیگر نتایج برای معارف باشد. همانگونه که فقها 
علم اصول را برای شناخت فقه و طریقه ی استنباط احکام 
پدید آوردند و اصل هایی را که فی نفسه و به عینه در روایات 
یافت نمی شود، مدار جمع بندی و استباط روایات قرار داده اما 
در باب معارف الهیه که بیش از دو سوم آیات قرآنی را شکل 
می دهد تعقل و براهین و استنباطی که تکیه بر روایات و آیات 
دارد را ممنوع تصور می کنند وخود و دیگران را از مواهب الهی 

محروم می گذارند. 
منکران حکمت و عرفان 

1- مشکل منکران عرفان مسأله ی وحدت وجود نیست. 
صدها و هزاران مطالب عالیه در عرفان اسالمی عرضه شده 
که هر کدام احیاگر تفکر دینی در جوامع انسانی بوده است که  
البته منکران همه را نادیده می گیرند. و به مساله ای همانند 
وحدت وجود که قدرت درک آنهارا ندارند و اتفاقا به ضعف 

توحیدشان مربوط است حمله می کنند.
2- رد و انکار بر مسأله ی وحدت وجود، در واقع گریزگاهی 
برای مسکوت گذاشتن احادیث و خطبه ها و دعاهای ائمه ی 
طاهرین علیهم السالم است. مخالفین حکمت و عرفان به 
علت عدم بضاعت علمی، و عدم توان در ورود در مباحثات 
علمی با حکما نزدیک ترین راهی که پیش روی خود می بینند 
تاخت و تاز و رد و انکار نسبت به اصل حکمت و عرفان است. 
سوال این است که با این آیات و روایات که صراحتا مسائل 
مهم وجود شناسی و تجلی اسمآء و صفات الهی در آفرینش 

و موجودات است چکار می کنید و چرا از آنها می گریزید؟
3- اگر عقل در ادراک معارف کتاب خدا دست بسته باشد 
پس ایمانی هم بوسیله فهم و عقل دانسته و منعقد می شود 
و حتی سایر راههایی که بوسیله آن ایمان درست میشود هم 
نامعتبر خواهد بود زیرا مجرای همه ی آن راهها ابتداء عقل و 

جامعیت دین و انسان کامل و ارتباط آن با عرفان

روح اهلل محمدی  "
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تعقل بشر است. 
4- بشری دانستن عقل و تعقل برهانی، درِد دوگانه پرستی 
است. مگر در موجودیت عقل بشر و الهامات و علومی که 
بوسیله ی همین عقل دانسته می شود خدایی دیگر همانند 
یزدان و اهرمن وجود دارد که باید انکار و نفی شود؟ این نوع 
نگاه، همان نظر ابلیس است که لطیفه ی آدم را ندید و تنها 
بشریت و صنعی از خاک را مشاهده کرده و خودبینی و تکبر 

را پیشه ساخته و به بهانه ی توحید با توحید درافتاد.
5- جایی که علم آموزی در جزئیات زندگی به تعلیم 
مستقیم از جانب پروردگارمتعال یا به توسط جنود الهی 
برای بشر حاصل می شود مثل ساختن کشتی، آهنگری، 
سد سازی، و... علوم عقلی که ربطش به حقتعالی و اصول و 
امهاتش همگی در قرآن و روایات بدان تصریح شده چگونه 
بشری تلقی شده و از بهره ی حقانی محروم و ممنوع معرفی 

می گردد؟
 در قرآن کریم سخنان و ایدئولوژی و تفکر ملحدان تبیین و 
تحلیل شده است و اگر نقل سخن کفر آمیز کفار و مشرکان 
باطل بود قرآن کریم بدان مبادرت نمی کرد پس در جایی 
که نقل سخن کافر برای پاسخگویی و تحلیل جایز باشد 
بهره گیری از سخن مومنان جایز و بلکه بعضا واجب شمرده 
خواهد شد. همچنانکه سخنان حکیمانه ی عده ای از مومنان 
نظیر: جناب بلقیس و جناب آسیه و مریم و مومن آل فرعون 
و دیگر مومنان در کتاب الهی آمده است و هیچکدام پیامبر 
و امام نبوده اند و اقتدا به آنها بعنوان اسوه ممدوح شمرده 

شده است. 
6- حکما مبدع و مقنن اصول حکمت و منطق و عرفان 
نیستند بلکه کاشف و مدون قوانین عقلی هستند که فطرتا 
همه ی عقول در هر دین و مذهبی با آن آشنا و خوگر بوده و 
بطور عادی در زندگی، آنها را بکار گرفته و استفاده می کنند؛ 
پس مفاهیمی چون )عام و خاص و کل و جزء و علت و 
معلول و...( را همه انسانها در شرق و غرب عالم، چه اسم و 
اصطالحش را بدانند یا ندانند بکار می گیرند. امری فطری 
و الهی است و انتساب این حقایق به افالطون و ارسطو به 
عنوان مقنن و مبدع، مغالطه ای شیطنت آمیز است و این علوم 
یونانی یا ایرانی و عربی نخواهند بود. بلکه علومی انسانی الهی 

می باشند.
مساله ی وحدت وجود 

بر سر  اهل معرفت،  چنانکه گفته شد مشکل منکراِن 
مساله ی وحدت وجود نیست. حضرت امام خمینی تحلیل 
این قضیه را در چند موضوع ارائه می دهد: 1- هر علمی دارای 
موضوع مبادی و مسائل و زبان خاص به خود است؛ »مطلبی 
را باید عرض کنم که شاید هم مفید باشد و هم الزم؛ و آن 
این است: که گاهی وقت ها اختالفاتی که بین اهل نظر و اهل 
علم حاصل می شود، برای این است که زبان های یکدیگر 
را درست نمی دانند. هر طایفه ای یک زبان خاصی دارد... 
فالسفه، مثال یک زبان خاص به خودشان دارند، اصطالحاتی 
]مخصوص[ خودشان دارند، زبان عرفا هم خاص به خودشان 
است و اصطالحات ]آنها[ خاص خودشان است. فقها هم 
به خودشان دارند. شعرا هم یک زبان  اصطالحات خاص 
خاص شعری دارند. و زبان اولیای معصومین-علیهم السالم-
هم یک طوری است که باید ببینیم این سه-چهار طایفه که 
باهم اختالف دارند، که زبانشان نزدیک تر به زبان اهل عصمت 

است و کدام زبانشان نزدیک تر به زبان وحی است.
2- اینکه قول به وحدت وجود با همه خدایی بودن و حق 
مطلق دانستن تعینات در تعارض است. می فرماید: »گمان 
ندارم هیچ کس، هیچ آدم عاقلی که موحد باشد البته، اختالف 
در این معنا داشته باشد که حق تعالی هست و او مبدأ همه 
موجودات است، موجودات معلول مبدأ وجودند. احدی قائل 
نیست به این که شما با این کت  و شلوارتان خدایید، هیچ 
عاقلی چنین تصوری هم نمی کند. یا فالن آدم با عمامه 
این  در  است،  مخلوق  این  عصایش خداست؛  و  ریش  و 

]معنا[ هیچ اشکالی نیست. لکن اختالف از آن تعبیرات و 
برداشت هایی است که از علت و معلول می شود. باید ببینیم 
که آن هایی که مثال از طبقه عرفا بودند، این ها دردشان چه 
بوده است که آن جور]درباره وجود حق[ تعبیر می کردند. چه 

وادارشان کرده بود که آن طور تعبیر بکنند.
البته که من حاال می خواهم مصالحه و صلح بدهم بین این 
طوایف و بگویم این ها همه یک چیز می گویند، نه این است 
که من می خواهم همه ی فالسفه را مثال تنزیه شان کنم، یا 

همه ی عرفا را، یا همه ی فقها را، نه، این مساله نیست:
» ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد« )تفسیر قرآن مجید 

بر گرفته از آثار امام خمینی، ج2، ص 35(
3- تعبیرات عرفا و حکما به فرهنگ قرآن و اهل بیت )علیهم 
السالم( نزدیک تر است: »حاال ما بحثمان در اینجاست که 
یک طبقه ای از فالسفه هستند که این ها تعبیراتشان این 
است که: »عله العلل«، »معلول اول«، »معلول ثانی« و تا آخر، 
دائم به علیت و معلولیت تعبیر می کنند، خصوصا آن هایی که 

فالسفه قبل از اسالم هستند.
تعبیرات آنها همان تعبیرات خشک علیت و معلولیت و 
سببیت و مسببیت و مبدأ و اثر و از این تعبیرات ]است[ و 
فقهای ما هم تعبیر به معلولیت و علیت می کنند، از این ابایی 
ندارند. و به خالق و مخلوق هم همه تعبیر می کنند؛ از این 
هم ابایی نیست. یک دسته هم از اهل عرفان هستند و این ها 
در تعبیراتشان با اختالفی که هست، تعبیرات مختلفه  ای 
دارند، مثل همین ظاهر و مظهر و تجلی ]و[ امثال ذلک. 
آنها اینجور تعبیر می کنند. و چه شده است که در لسان ائمه 
ما- علیهم السالم- هم این نحو تعبیر است. من هیچ یادم 
نیست که ]تعبیر[ علیت و معلولیت و سببیت و مسببیت و... 
]در روایات آمده[ باشد. خالقیت و مخلوقیت هست، تجلی 
هست، ظاهر و مظهر هست]و[ امثال این ها. باید ببینیم اهل 
عرفان که از این تعبیر فالسفه مثال، دست برداشتند، یا از 
این تعبیر عامه مردم دست برداشتند، و یک مطلب دیگری 
گفته اند که دیده اند اسباب اشکال است بین اهل ظاهر، چرا 
این را گفتند. ما حاال این ها را حساب می کنیم. )تفسیر قرآن 

مجید برگرفته از آثار امام خمینی،ج2، ص 34-37(
4- در اینکه سخن عرفا در مقام توّغل در صفات حق تعالی 
است و مالحظه ی کثرات مانعی از بیان اوصاف پروردگار عالم 
نخواهد بود: » لو دلیتم بحبل الی االرضین السفلی لهبطتم 
علی اهلل«، این که این ها آمده اند، این تعبیر را کرده اند، نه این 
است که می خواهند بگویند مراد از »فالن چیز حق« این 
است که مثال یک آدم ممکنی که عصا و عمامه دارد، این 
حق تعالی است؛ هیچ عاقلی این را نمی گوید. اما آن که بتوانیم 
ما یک تعبیری بکنیم، که نزدیک باشد الاقل به آن مساله، 
به آن نسبت بین حق تعالی و مخلوق، ربط بین حق تعالی و 
مخلوق مشکل است، بخواهد نزدیک به ذهن بشود. تا اینجا 
می رسد که یک وقت می بینید از باب این که این آدم دیگر 
توجهش به این مسائل نیست، می گوید که این هم حق است، 
همه چیز اوست. فلهذا می بینید در تعبیر فالسفه اسالم هم 
هست: »صرف الوجود کل االشیاء و لیس بشیءمنها«، »کل 
االشیاء« و »لیس بشیء منها« خود تناقص است. می خواهد 
این را بگوید که هیچ نقصی در او نیست، صرف الوجود در او 
هیچ نقص نیست. هر چه سنخ کمال است، او واجد است و 
همه موجودات ناقصند، پس »لیس بشیء منها«. بخواهد یک 
موجود دیگری باشد، ناقص می شود. یک موجود تامی است 
که هیچ نقصان در او نیست. وقتی هیچ نقصان در او نبود 
نمی شود واجد یک کمال نباشد. هر کمالی در هر موجودی 
هست از او هست، رشح او، جلوه او ]ست[،وقتی جلوه او باشد، 
ذات به طور بساطت، تمام کمال است؛ ذات کل الکمال است.

»کل االشیاء« یعنی کل الکمال. و »لیس بشیء منها«، یعنی 
هیچ نقصی در کار نیست. نه این که می گوید: »صرف الوجود 
کل االشیاء« یعنی »صرف الوجود« شمایید؛ و لهذا می گوید: 
»و لیس بشیء منها« می خواهد بگوید: که او تمام کمال است 

و هیچ موجودی تمام کمال نیست. او چون تمام کمال است، 
هر کمالی را او دارد، این طور تعبیر می کند«.)تفسیر قرآن 

مجید بر گرفته از آثار امام خمینی )ره(، ص 3۸-41(
 مساله ی تکفیر

مسأله ی تکفیر ریشه در سیاست مخالفین شیعه در صدر 
اسالم دارد، که هر عقیده و صدای خالف سلیقه، خصوصا 
سواالت توحیدی، به بهانه های مختلف با چماق و شمشیر 
دفاع از دین ، تکفیر و سرکوب می شد. به عنوان نمونه )مالک 
بن نویره از جمله قربانیان این مصیبت عظمی است(. این 
مصیبت و بال به شیعه نیز سرایت کرد و مخالفین فلسفه 
و حکمت و عرفان، که روش اشعری گری و شعار اکتفا به 
ظاهر قرآن و روایت داشتند بسیاری از علمای بزرگ شیعه 
را تفسیق و تکفیر نموده و حتی در معرض تبعید و آزار و 
اذیت و قتل قرار دادند. حال آنکه حکومت و جامعه ی شیعی 
مرهون علم و درایت و جهاد و از جان گذشتگی همین علماء 
بزرگ بوده است. نمونه ی آن حکومت علّیه ی صفویه است 
که با همت اهل حکمت و عرفان به پرچمداری فرزندان صفی 
الدین اردبیلی، به تشکیل نهاد و حکومت شیعی مبادرت 
ورزید و به ظهور حوزه های علمی از عهد صفوی تا به امروز، 
و بازسازی اعتالء  مکتب تشیع در تمام عرصه های تمدن 
انجامید. بزرگان این دوره از شیخ بهایی و میرفندرسکی و 
میر داماد و مالصدرا مجلسی اول و دوم و دهها رجال علمی 
شیعه در این دوره تربیت یافتند و مع االسف همانها که معلوم 
نبود پدرانشان در این دوره با صفویه و تشیع مخالف یا موافق 
بوده اند در این دوره هم به اهل حکمت و عرفان و خاندان 
صفی الدین اردبیلی اهانت روا داشته و نمک نشناسی را از 
حد می گذرانند. یا آنکه مثال حکومت آل بویه که به وزارت 
و تدبیر امثال شیخ الرئیس ابوعلی سینا به مدت 140 سال 
موجبات پدید آمدن حوزه های شیعی و علمایی چون شیخ 
مفید و سید مرتضی و سید رضی و شیخ طوسی را گردید، 
اما وزرای حکیم ایشان چون ابوعلی سینا را در معرض تکفیر 

قرار داده و می دهند.
امام خمینی در این باره علت تفسیق و تفکیر منکران اهل 
معرفت به دو موضوع اشاره می فرماید: 1- هر علمی دارای 
موضوع، مبادی و زبان مخصوص به خود است و عده ای 
عالما و یا جاهال بدون مراعات این قضیه، به انکار و تفکر 
رو می آورند.»اگر خدای تبارک وتعالی از ما سؤال کند که 
شما مثال معنای وحدت وجود را به حسب مسلک حکما 
نمی دانستید و از عالم آن علم و صاحِب آن فن اخذ نکردید 
و تعلم آن علم و مقدمات آن را نکردید، برای چه کورکورانه 
آن ها را تکفیر و توهین کردید، ما در محضر مقدس حق 
چه جوابی داریم بدهیم، جز آنکه سر خجلت به زیر افکنیم؟ 
و البته این عذر پذیرفته نیست که من پیش خود چنین 
گمان کردم. هر علمی مبادی و مقدماتی دارد که بدون علم 
به مقدمات، فهم نتیجه میسور نیست، خصوصا مثل چنین 
مسئله  دقیقه که پس از عمرها زحمت، باز فهم اصل حقیقت 
و مغزای آن به حقیقت معلوم نشود«. ) تفسیر قرآن مجید 

برگرفته از آثار امام خمینی )ره(، ج1، ص 363(
عده ای  کورکورانه  تعصب  و  جهل  بر  عالوه   -2  
دارای»قلوب انکاری« هستند که با تمام حقایق به شدت 
اثبات  که  »همان طور  دارند:  برخوردی  چنین  ضعف  و 
یک چیزی محتاج به برهان است، اگر گفتیم: »نه« آن هم 
برهان می خواهد. یک وقت می گویی: نمی دانم، یک وقت انکار 
می کنی. قلوبی هست که این ها جحود دارند. اصال وضع 
قلبشان جوری شده است که انکاری هستند. همه چیز را 
انکار می کنند، از باب این که نمی توانند ادراک کنند... ]خوب[ 
این را احتمال بده صحیح باشد... ]بگو[ این ممکن است و 
احتمال دارد باشد یا نباشد، اما انکار چرا؟ ما که دستمان 
به ماورای این عالم نمی رسد، آن قدر هم که دستمان به این 
عالم رسیده یک چیز ناقصی است... چرا انکار کند آن چیزی 
که پیش اولیا هست؟ این قلب، قلِب انکاری یک قبلی است 
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که دیگر از ورود حقایق و ورود انوار به کلی محروم است... آن 
را که اهل معرفت می گویند، می گوید: اصال این ها می بافند.... 
خودش محروم است، ازاین جهت آن را که آنها می گویند، 
می گوید: می بافند«. )تفسیر قرآن مجید برگرفته از آثار امام 

خمینی )ره(،ج 1، ص 362(
آقا میرزا مهدی اصفهانی 

منکران حکمت و عرفان، امثال میرزا مهدی اصفهانی را با 
ضد و نقیض هایی که حتی برعلیه خودشان اقامه می شود باال 
برده و بزرگنمایی می کنند. از جمله در مصاحبه و ویژه نامه ی 
ایشان آورده اند که ایشان در محضر آیت اهلل سیداحمدکربالیی 
به مراحل باالی عرفانی رسیده و از ایشان اجازه ی دستگیری 
طالبین حکمت و عرفان داشته است. اوال: کسی که منکر 
عرفان است نباید برای صحت راه و تعظیم خود به عرفان 
و مقاماتی که منکر آنست استناد کرده و با آن خود را دارای 
مقامات دانسته و از اسم آنها سوء استفاده کند. دوم اینکه: 
ایشان پس از رحلت آیت اهلل سیداحمدکربالیی در مسائل 
عرفانیه در زمره شاگردان آیت اهلل سیدجمال الدین گلپایگانی 
وارد می شود که سالها پس از رحلت آیت اهلل سید احمد 
کربالیی است. سوم اینکه: در همین دوره هم از عهده کار 
بر نیامده و )بنا به فرمایش حضرت آیت اهلل العظمی نجابت( 
بر اثر خودسری و عرضه نکردن واردات و مکاشفات خود بر 
استادش، دچار لغزشهای فکری می شود که آیت اهلل نائینی 
و آیت اهلل سیدجمال الدین گلپایگانی و بعضی دیگر، اسباب 
مداوا و معالجه و عزیمت او به ایران را فراهم می آورند و از آن 
پس، بعلت سرخوردگی با عرفان و حکمت به لجاج و دشمنی 
بر می خیزد. این مطلب در بین همه ی اهل معرفت اظهر من 
الشمس بوده است، چنانکه آیت اهلل العظمی خویی و عالمه 
سیدجالل الدین آشتیانی و عالمه آیت اهلل سیدمحمدحسین 
طهرانی و آیت اهلل العظمی نجابت و آیت اهلل شهید دستغیب 
و... بدان تصریح کرده اند. عالمه تهرانی می فرماید: )بطور 

خالصه( میرزا مهدی و شاگردانش می گویند: 
1- غیر از ظواهر اخبار مرویّه از اهل بیت هیچ گونه دلیل 
عقلی حّجیتی ندارد، و راه وصول به معارف الهی از مبدأ و 
معاد برای عقل بسته است، و از تعّبد صرف نمی توان قدمی 

فراتر نهاد.
2- غایت سیر انسان معرفت امام است، و راه معرفت خدا به 
روی انسان به کلّی مسدود است؛ انسان خاکی را چه نسبت 

با رّب االرباب؟!
یک  به  چگونه  گفت؛  نمی توان  وجود  خداوند  به   -3
چوب کبریت می توان گفت موجود و به خدا هم می توان 

گفت موجود؟!
4- غیر از خداوند همه ی موجودات را غیر مجّرد و ماّدی 

می دانند؛ و برای ماّده معنای وسیعی قائلند با حفظ مادیت.
5- برای موجودات اصالتی نظیر تولّد قائلند؛ و در واقع قائل 
به اصاله الوجود و الماّهیه هستند که فساد این گونه آراء اظهر 
من الّشمس است.»مطلع انوار، ج5، ص 151، ناشر مکتب 

وحی 13۸9«
میرزا مهدی اصفهانی از زبان حضرت آیت اهلل سّید جمال 

الّدین گلپایگانی
 عالمه تهرانی می گوید: مرحوم آقا برای حقیر نقل کردند 
که؛ »چند نفر از شاگردان ما دچار خطا و اشتباه شدند،  و 
چون ظرفّیت سلوک را نداشتند ما به هرگونه بود آن ها را روانه 
ایران نمودیم؛ از جمله آقا میرزا مهدی اصفهانی بود که مّدتی 
با اصرار از ما دستور می گرفت، و از جمله دستورها این بود که 

نوافل خود را به نحو نماز جعفر طّیار بخواند.
او در وقتی، چنین حالی پیدا کرد که به هر جا نگاه می کرد 
سّید جمال می دید. و ما هرچه خواستیم به او بفهمانیم این 
معنای حقیقت وجود نیست، بلکه ظهوری است در یکی از 
َمجالی إمکانّیه و چیز مهّمی نیست، نشد؛ و این رؤیت را دلیل 
بر آن می گرفت که در عالم وجود حّجت خدا، سّید جمال 

است. و پس از خارج شدن از این حال، برای او ّشک و تردید 
پیدا شد که آیا این سیر و سلوک حّق است و یا باطل؟

و روزی که در وادی الَسالم رفته بوده است، در مکاشفه ای 
می بینید که حضرت بقیه اهلل اروحنا فداه کاغذی به او دادند 
و در پشت آن کاغد به خط سبز نوشته است: »انا الُحّجُه ابُن 
الَحَسن!« خودش این مکاشفه را تعبیر به بطالن سیر و سلوک 
خود نموده، و ازآنجا از عرفان  و پیمودن راه خدا زده می شود.

و آقا سّید جمال الّدین می فرمودند: ما اسباب حرکت او 
را به ایران فراهم کردیم؛ زیرا در دماغ او خشکی پیدا شده 
بود، و هوای گرم نجف با ریاضت که انجام داده بود، برای او 
خطرناک بود«. باید به این نکته مهم توجه کرد که واردات 
و مکاشفات باید به استادی که از او دستور می گیرند عرضه 
شود چرا که بسیاری از آنها ساخته  و پرداخته ی ذهن سالک 
است همچنان که قبال نیز آقای میرزا مهدی بعد از گرفتن 
دستورالعمل، دیگر به سراغ استاد خودش نیامده و به آن بالها 
مبتال شده و پس از سرخوردگی با همان ذهنیتش مکاشفه ی 
خود را بصورتی انکاری تعبیر می کند. البته در نقل و قول های 
همه شاگردان آیت اهلل گلپایگانی تتّمه ای منقول از میرزا 

مهدی اصفهانی در انکار اهل معرفت وجود ندارد.
 در مجله ی کیهان اندیشه، شماره1، مرداد و شهریور 1364، 
در صفحه 24 و صفحه 25 در ضمن مصاحبه ای از دانشمندان 

مکرم آقای حاج سّید جالل الّدین آشتیانی نقل می کند که:
»این مخالفت با فلسفه در مشهد، تاریخچه ای دارد و آن 
برمی گردد به زمان آقا میرزا مهدی اصفهانی که شاگرد میرزا 
حسین نائینی بوده است. او در ابتدا می رود و همان طریقه ی 
آخوند مالّحسینقلی همدانی و آقا شیخ  محّمد بهاری و آقا 
سّیدمرتضی کشمیری را انتخاب می کند. روزه زیاد می گیرد، 
نماز زیاد می خواند، اذکار وارد شده از ائّمه ]علیهم الّسالم[ را 

انجام می دهد، مّدتی این کار را می کند.
آقای خوئی برای من نقل کرد، از آقای میالنی هم شنیدم که: 
مرحوم آقا شیخ ابوالقاسم اصفهانی )که استاد آقای بروجردی  
رحمه اهلل علیه - بود( می گفت: مرحوم آقا میرزا حسین نائینی 
پنجاه دینار به من داد و گفت: ایشان را ببر ایران و معالجه اش 
کن! ما آمدیم شمیران جائی گرفتیم. پس از مّدتی حالش 

بهتر و سرانجام خوب شد.
بعد می رود نزد مرحوم آقا میرزا احمد آشتیانی که شاگرد 
نائینی بود و با وی دوست بود و مهمان او می شود. بعدها آقا 
میرزا احمد می گفت: شواهد الربوبّیه را پیش من می خواند؛ اّما 
فهم مطالب فلسفی برایش از اصعب امور بود. در ابتداء چنین 
عقایدی را نداشت؛ اّما پس  از آنکه به اصفهان رفت کار به 
جائی رسید که از عرفان ]و فلسفه سرخورده شد[ و به جان 

فلسفه افتاد.« - انتهی.»مطلع انوار، ج5،  از ص 152«
نقد ادعای تفکیکی در طریقه ی تذکر

 بدون تفکر و تعقل طریق تذکر و طرق دیگر میسر نیست. 
قائلین به روش تذکر اوال: بحث تصفیه باطن و تذکر را از 
مسلک عرفایی که آنرا قبول ندارند گرفته اند. از اولین کسانی 
که در این باب بنحو عرفانی سخن گفته اند عطار نیشابوری و 
سنایی و موالنا جالل الدین رومی هستند، اّما منکران حکمت 
و فلسفه آنها این مساله را برای مخالفت با عرفان پیش 

کشیده اند غافل از آنکه تذکر همان شکوفایی تعقل است.
ثانیا: تذکر منافاتی با تفکر ندارد و ذکر و ُذکر بدون تصحیح 
اعتقاد و سالمت و اعتدال عقلی معنا نمی دهد پس عقل پایه 

اتخاذ و کارکرد این شیوه است. 
ثالثا: آنچه از بهره مندی با روش تذکر متصور است اگر بدون 
لحاظ فهم عقلی از متن دینی باشد عیِن بریدن از وحی است 
زیرا وحی و جمیع معارف امر معقول است پس چگونه تذکر 

به چیزی که معلوِم عقلی و وجدانی ندارد حاصل شود؟ 
رابعا: موهبت الهی دوگونه است؛ یا سیر فردی و برداشت 
از تالش و مجاهدت است، و یا افاضه ی مواهب از عوالم باال 
و برخورداری سالک از آنست. که در هر دو صورت، فهم و 

دریافت این مواهب برای انسان در ظرف فهم و عقل و ذوق 
انسان حاصل و محقق می شود. آیا غیر از این ممکن است که 
عقل و فهم و ذوق ، بستر و مهد و مادر و زمینی برای دریافت 
بذرهای معنوی خواهد بود؟ پس وجود عقل باز در روش 
تذکر هم الزمه ی اولین است و منافاتی با تفکر و تعقل ندارد.

خامسا: فرمایش قرآن کریم در آیه: »یتلوا علیهم آیاته و 
یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه« تالوتی از نوع پیامبریست 
که همراه با خلق عظیم و روش علمی و عملی می باشد، و 
نشان می دهد علمی بنام علم تزکیه وجود دارد که افراد با 
آن تالوت پیامبرانه ی آیات بتوانند در راه تعلیم کتاب گام 
بردارند؛ زیرا تزکیه نیز بدون علم میسر نمی باشد، و ماهیتا و 
هم صورتا بوسیله تعلیم و سخن گفتن پیامبر)ص( به مردم 
منتقل می شود و مردم تنها با علم و آگاهی می توانند تزکیه 
را پذیرا شوند. بنابراین روش تزکیه با علم کتاب توام بوده و 
تعلیم ثانوی معارف عالیه برآن مترتب شده است. همچنانکه 
دعوت هیچ پیامبری از مدارا و محبت و علم وافر برای خود و 

پیروانشان خالی نبوده است.
سادسا: در آیات کریمه مساله ی حکمت را در کنار وحی 
آورده است: »ادع الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه 
و جادلهم باللتی هی احسن« که نشان می دهد حکمت امر 
دیگری از تعالیم پیامبر در دعوت بسوی خداست. که هم 
کتاب خدا برا آن محوریت دارد و هم شیوه ای در ارائه و تعلیم 
وحی به مردم است. این حکمت، چه همین کتاب و یا اسرار 
و مکاشفات و مواجید پیامبر و امام)علیهم والسالم( باشد 
امری قابل تعلیم و تعلم معرفی گردیده و انسانها شایسته ی 

برخورداری از آن معرفی شده اند.
سابعاً: بیان معارف در روش تذکر و تصفیه به چه زبان و 
بیانی صورت می گیرد؟ اگر عین قرآن و روایت را بیاورد که 
تحصیل حاصل است و چیزی از معارِف منکشف شده بر او 
را دیگران نمی فهمند و اگر زبان جدید درست کند که دوباره 
همان آش و کاسه است. چون فرض اینست که تنها با زبان 
وحی قابل پذیرش است. پس الجرم باید آن معارف به زبان 
عقل و منطق و استدالل که اصول و قالب استفاده از کالم 
و معرفت است به بیان درآید که این مساله هم عین سخن 
پیر و پیغمبر نخواهد بود. پس اهل تذکر هم ملتزم به ادعای 
خود نیستند زیرا مثال در کتاب میرزا مهدی اصفهانی چند 
درصدش آیه و روایت است و چند درصد از آن حرفهایی 
است که خودش جمله بندی کرده است؟ بنابراین غلط بودن 

ادعاهایشان مبرهن می شود.
به طور خالصه: در قرآن کریم و روایات معصومین )ع( در 
دعوت به تفکر، تعّقل، تفّقه، تّذکر و التفات در آیات آفاقی و 
انفسی و نظایر آن فراوان آمده است. و هیچ دین و مکتب و  
نحله ی علمی به اندازه ی قرآن و پیامبر ش برای عقل و ادراک 

ارج و بها ننهاده است.
امر به تعقل در آیات  نظام هستی دعوت به نتایجی است که 
از ارتباط و کارکرد عقل و تعقل حاصل می شود این دعوتها در 
واقع مطلوبیت نتایج عقالنی را اثبات کرده و نمی توان با وجود 
چنین دعوت هایی کارکرد و نتایج تعّقل را محدود و مسدود 
نمود. همچنانکه نمی توان آتش افروخت و گرما و سوزش را 

از آن سلب کرد. 
حضرت آیت اهلل جوادی آملی می فرماید:

»برخی اشکال می کنند: تمام آنچه مورد نیاز انسان ها است 
در قرآن کریم مخزون است و در روایات اهل عصمت )ع( به 
ودیعت نهاد است پس نیازی به مطالب دست خورده کفار و 

ملحدین نیست.
پاسخ: گذشته از آنکه همین سخن به صورت قیاس منطقی 
تنظیم شده و مواد یقینی در آن به کار رفته اوالً: این اصول 
منطقی نیز از جمله ی همان مطالب مخزونی است که در 
کتاب و سنت به ودیعت سپرده شده و راهی به رسیدن آنها 
جز بحث آزاد نیست. ثانیاً: بی نیاز بودن کتاب و سنت غیر از 



25

پنجشنبه 1 آذر ماه 1397| سال هفتم | شماره 345    

بی نیاز بودن کسی است که می خواهد به آن ها رجوع کند. 
داستان کسی که می گوید چون قرآن حاوی همه ی حقائق 
است نیازی به دیگر علوم نیست همانند جریان کسی است 
که بگوید چون بدن انسان همه ضوابط درد و درمان را در بر 

دارد نیازی به علوم طبیعی یا اجتماعی و مانند آن نیست...
خالصه آنکه منشأ این مغالطه عدم تکرر حد وسط در قیاس 
منطقی است زیرا کتاب و سنت بی نیاز از غیر می باشند؛ نه 
انسان که می خواهد از کتاب و سنت استفاده نماید. چون 
وی نیازمند است که علوم و قواعد مطالعه بهره برداری از آن  ها 
دعوت می نماید: »فبشر عباد الذین یستعمون القول فیتبعون 

أحسنه اولئک الذین هدیهم اهلل و اولئک هم اولوا األلباب«.
آری کتاب و سنت از پیروی چیزی که مخالف قطعی آن ها 
است نهی می نماید. زیرا محتوای کتاب و سنت خود از مصادیق 
دلیل قطعی است و هرگز نمی شود از دلیل قطعی اجتناب 
نمود چون اقامه دلیل قطعی دیگر در مقابل آن ممکن نخواهد 
بود و نیازی که در تحلیل مقدمات عقلی به منور رسیدن به 
موارد حق و تمییز آن ها از باطل مطرح است همانند نیازی 
است که در تمییز آیات محکم از  متشابه مطرح است تا از 
پیروی متشابه پرهیز شده و از مدار محکمات فاصله گرفته 
نشود«. )هدایت در قرآن آیت اهلل جواد آملی، ص ۸۸ و ۸9(.

گفته شد که روش تذکر و تصفیه باطل هم در بکارگیری، و 
هم در موازنه صحت معارف، و هم در بیان آنها محتاج به عقل 
است وگر نه سر از ادعا و انکار و طغیان در می آورد. و گفته شد 
که ادعای کنار گذاشتن معارف با چه حربه امکان پذیر است؟ 
آیا بجز طریق استدالل که آن هم راهی عقلیست راه دیگری 
متصور است؟ پس کنار گذاشتن عقل هم شیوه و راهی عقلی 
طلب می کند. و این درست همانند دزدی است که با عقلش 
که قبح دزدی را می فهمد، عقل را به خدمت اقناع خود و 
دزدیش در می آورد. بنابراین اوال: ذهن امثال میرزا مهدی 
اصفهانی از کجا معلومست که عاری از دانش بشری و فعالیت 
عقلی است؟ و از کجا معلومست که فقط به وحی تکیه دارد؟
دوم اینکه: و کسی که می گوید: »فهم ما از راه صحیح و راه 
معصوم است و راه صحیح هم باید منطبق با وحی باشد«، و 
وحی را هم امری در حوزه تعقل نمی داند، تنها راهش )با 
چشم پوشی از بطالن چنین ادعایی( اتصال به وحی خواهد 
بود که همان ادعای پیامبری و امامت است. حال آنکه آنها 
وحی را امری فراتر از عقل می دانند: پس خودشان در ادعایی 
بزرگتر گرفتار هستند که معلوم نیست اگر مجالی باشد خود 
را پیغمبر و امام یا باب ایشان معرفی نکنند. از اینجاست که 
دو فرقه ی بابیه و بهائیه که اتفاقا انجمن حجتیه خود را علمدار 
مبارزه با بهاییان معرفی کرده از طرز فکر شیخ احمد احسائی 
که درست در مبانی همانند میرزا مهدی اصفهانی است متولد 
می شود. آنها در این نقطه وجه مشترک دارند که از عرفان و 
حکمت بریده و بطور جدی در رد فهم و تعقل معارف و دعوت 
به تعبد صرف و اکتفا به ظواهر کوشیده و با حکماء و عرفا 
در افتاده اند، که سرانجام به مهلکه ی وحشتناک ادعای بابیت 
امام زمان و پیامبری کشیده شدند. و نکته آخر؛ بر فرض آنکه 
دانش بشری معنا بدهد و خالی بودن ذهن هم متصور باشد، 
و فرضا" تخلیه فکر از دانشها و بستن بینش و برداشت عقل 
شرط بهره گیری از وحی باشد؛ باید دیوانه که هیچگونه پیش 
فرضی از دانشهای بشری ندارد در علم و ایمانش از همه باالتر 
باشد حال آنکه در تمامی شرایع و مکاتب، او از تکالیف معاف 
دانسته شده بدلیل آنکه موضوعا از فهم معارف عاجز و مرفوع 

القلم معرفی شده است.
 علم فقه و یا فقهاء جامع معقول و منقول

 عالم حقیقی آن کسی است که بداند: علِم )یجوز و الیجوز( تا 
اجل و مقدمه برای عمل است و تنها تا اول قبر بدرد می خورد، 
و علم معرفت مبدا و معاد و معارف قرآن و مدارج قرب در دنیا 
و آخرت برای انسان سودمند و نافع است. حوزه های علمی 
شیعه منحصر به علم فقه نبوده بلکه فقهای بزرگ عالم و 
عامل، در طب و ریاضیات و فلسفه و حکمت متعالیه و عرفان 

نیز ذو فنون بوده اند.
می فرماید:  بزرگانی  چنین  درباره  خمینی  امام  حضرت 
»عمده نظر من به این است که حیف است یک دسته ای از 
اهل علم که مردم صالح و خوبی هستند، این ها محروم بمانند 

از یک مسائلی.
ما که آمدیم قم، مرحوم آقا میرزاعلی اکبر حکیم، خدا 
رحمتش کند، در قم بود. وقتی که حوزه علمیه قم تأسیس 
شد، یکی از مقدسین - آن هم خدا رحمتش کند - گفته بود: 
»ببین اسالم به کجا رسیده است که درِ خانه آقا میرزاعلی اکبر 
باز شد!« علما می رفتند آنجا درس می خواندند. مرحوم آقای 
خوانساری، مرحوم آقای اشراقی، این آقای خوانساری، این ها 
می رفتند پیش آقا میرزاعلی اکبر ]یزدی[، درس می خواندند؛ 
آن آقا گفته بود که بببین اسالم به کجا رسیده است که دِر 
خانه میرزاعلی اکبر، باز شد! و حال آن که خیلی مرد صالحی 
بود. و بعد از این که ایشان فوت شده بود، گوینده شان در منبر 
گفته بود که من خودم دیدم قرآن می خواند! مرحوم آقای 
شاه آبادی ناراحت شده بود از این که این آقا گفته بود، که من 
دیدم قرآن می خواند آقا میرزاعلی اکبر«. ) تفسیر قرآن مجید 

بر گرفته از آثار امام خمینی )ره(، ج2، ص 4۸-49(
چنانچه گفته شد بسیاری از علمای گذشته در علوم مختلف 
اسالمی صاحب نظر بودند؛ و گمان نشود که امثال نراقی و 
عالمه حلی، شیخ بهایی و مالصدرا تنها در حکمت و عرفان 
سررشته داشته و از فقاهِت اصطالحی بهره ای نداشته اند. 
بنابراین اگر منکران عرفا، به مجتهدی که در فلسفه و حکمت 
و عرفان سررشته ندارد فقیه مسلم و قطعی بگویند می توانند 
جای کم اطالعی او نسبت به سایر علوم را پر کرده تا آنکه 
او را در مقابل علمای اعلم که جامع معقول و منقول بوده و 

هستند علم کنند. 
 از حکومتهای شیعی آل بویه و علویان طبرستان و فاطمیون 
مصر وایران و سوریه تا سربداران و دولت علیه ی صفویه همگی 
ارتباط وثیقی با حکمت و عرفان دارند. چنانکه حکما و عرفا 
شیعه در تشکیل چمنین حکومتهایی دخالت تام داشته اند. و 
بزرگان شیعه نظیر: شیخ طوسی و شیخ مفید ، سید مرتضی، 
تا جناب خواجه نصیر الدین طوسی، ابن فهد حلی ، عالمه 
حلی، سید حیدر آملی ، شهید اول و ثانی و عالمه مال احمد و 
مال مهدی نراقی و ابن میثم و عالمه بحرالعلوم و صدها رجال 
شیعه جامع معقول و منقول بوده اند. کتب حکمی و عرفانی 
این بزرگان نظیر شرح تجرید المصارع، عوالی الآللی، المجلی، 
جامع االسرار و منبع االنوار و شرح نهج البالغه و ده ها و صدها 
کتب دیگر چون خورشید درخشان آسمان تشیع را زینت 

داده است.
مالمحمدتقی مجلسی و احیاگر اخبار و ادعیه معصومین 
علیهم السالم بخصوص صحیفه سجادیه؛ مرام عرفا و حکما 
را با صالبت تبیین فرموده است. حکیم و عارف الهی مال 
احمد نراقی استاد شیخ اعظم مرتضی انصاری در معارف الهیه، 
همچنین مالمهدی نراقی در باب وحدت وجود مطالب عالیه 
دارند. شیخ اعظم شیخ مرتضی انصاری و مجدد اول میرزای 
شیرازی و شاگردانش از جمله آخوند خراسانی تا عالمه 
محمدحسین غروی اصفهانی »کمپانی« همه جامع معقول 
و منقول بوده اند. آیت اهلل العظمی شبیری زنجانی در کتاب 
»جرعه ای از دریا، ج1،ص 141« حکایت شیخ اعظم مرتضی 
انصاری در باره اقبال ایشان به مثنوی موالنا را آورده، و آیت 
اهلل بجنوردی به تفصیل بیشتر در باره اقبال شیخ اعظم به 
حکمت و عرفان حقایقی را از اساتید نقل کرده است. »کیهان 
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آیت اهلل سید اسماعیل صدر و آیت اهلل سیدحسن صدر 
صاحب کرسی فتوا، با آن آثار عظیمش در احیآء حکمت 
و عرفان و تربیت شاگردان، مکتب مالحسینقلی همدانی را 

ادامه داده اند.
حاج شیخ عبدالکریم حائری و آیت اهلل سید احمد و سید 
محمد تقی خوانساری، حوزه اول قم را با عرفان و حکمت و 

اخالق توأمان تاسیس فرموده که برکاتشان جهان اسالم را تا 
قیامت بهره مند می کند. در این حوزه آیت اهلل شاه آبادی، آیت 
اهلل میرزا جوادآقا ملکی تبریزی و آیت اهلل حکمی چهره های 
مبرز عرفان و حکمت هستند و به قدری این حوزه ی معرفتی 
غنا و اعتال دارد که حتی امثال آیت اهلل خوانساری چون آیت 

اهلل العظمی مرعشی نجفی از آن بهره می گیرند.
آیت اهلل رفیعی قزوینی استاد مسلم کتب عرفانی بخصوص 
آثار محیی الدین عربی است و امثال آیت اهلل حسن زاده آملی 

از آن بهره مند هستند.
آیت اهلل شیخ محمدتقی آملی در کنار مرجعیت و فقاهت، 
مدرس و شارح سخنان عرفا و حکماء الهیست. »از آثار 

گرانقدرشان شرح منظومه حکیم مال هادی سبزواری«.
آیت اهلل العظمی شیخ علی محمد بروجردی که علما و 
عمال مورد وثوق آیت اهلل العظمی بروجردی و منصوب از 
طرف ایشان در اداره حوزه بودند در حکمت عرفان و فقاهت 
جامعیت داشتند و حتی خود آیت اهلل بروجردی که روش 
تدوین و کنترل مخالفین را اتخاذ کرده بود با تشویق امثال 
عالمه طباطبایی حوزه فلسفی و عرفانی قم را به سهم خود 

رونق بخشید.
 مرجع شیعه شیخ محمد حسین کاشف الغطآء صاحب آثار 
گرانبها، در کتاب شریف »الفردوس االعلی« که به همت آیت 
اهلل شهید قاضی طباطبایی، به طبع رسیده است »قم :دار 
انوار الهدی، 13۸4ش«، قول به وحدت وجود و مسلک عرفا 

و حکمای شیعه را به بیانی متین تقریر و دفاع کرده است. 
آیت اهلل العظمی خویی و آیت اهلل العظمی حکیم عالوه بر 
ارتباط با عارف موحد حضرت آیت اهلل قاضی، در دو کتاب 
)تنقیح،ج 2، ص ۸3( ( و )مستمسک ج1 ص391( نظیر 
صاحب عروه الوثقی، بر خالف اهل انکار، مطلب وحدت وجود 
را تقریر کرده و استلزام کفر و تکفیر قائلین را رد کرده اند.

)رجوع شود به کتاب هویت فلسفه ی اسالمی دکتر رحیمیان، 
بوستان کتاب13۸3( 

آیت اهلل العظمی جعفر سبحانی؛ در آثار فاخرش طریقه ی 
عالمه طباطبایی را پیموده است و بطور مثال در کتاب )تذکره 
االعیان، طبع: موسسه االمام الصادق علیه السالم :1419 
هـ- ق( در باره حکما و عرفای شیعه نظیر: )عالمه حلی و 
مالصدرا( و خدماتشان به جهان اسالم و بشریت حق مطلب 

را ادا کرده است.
آیت اهلل العظمی جوادی آملی و عالمه حسن زاده آملی؛ 
فقیه، مفسر و حکیم الهی و میراث دار و شارح و مدرس 
حکمت و عرفان بزرگان شیعه هستند. و بزرگانی چون آیت 
اهلل العظمی موسوی اردبیلی ، استاد شهید مطهری و طالقانی 
و صانعی و منتظری، شهید بهشتی، تا عالمه محمدتقی 
جعفری و دهها مجتهد مسلم که در دانشگاه و حوزه کرسی 

جهانی داشته و دارند، کم نبوده و نیستند.
والیت اهل بیت طریقه عارفان موحد

چنانکه در مقدمه آمد، والیی بودن بدون توحید معنا ندارد و 
روی دیگر سکه ی توحید همان والیت است. کسی که ادعای 
امام زمانی بودن دارد و از والیت اهل بیت علیهم السالم دم 
می زند با معارف ایشان به دشمنی بر نمی خیزد. محبت و 
والیت اهل بیت جان دادن در راه سیدالشهداء علیه السالم 
است نه در افتادن با معارف اهلبیت علیهم السالم و تکفیر 

علماء بزرگ شیعه که از ارکان حفظ و تداوم آن بوده اند.
درس فقاهت و حکمت و عرفان را باید از امام راحل آموخت 
که جان برکف برای اعتالء کلمه اهلل و حفظ و تداوم مکتب 
قیام کرد و  السالم در دوران ستمشاهی  اهلبیت علیهم 
حق تعالی قلوب ملت ایران را به نور معرفتشان منور و متحد 
فرمود تا آنجا که ملت ایران در مقابل تجاوز رژیم صدام، به 
یاری دین خدا و مکتب اهل بیت علیهم السالم برخاستند و 

هزاران شهید عارف تقدیم راه سید الشهدا نمودند. 
ان تنصراهلل ینصرکم و یثبت اقدامکم، و مالنصر اال من 

عنداهلل العزیز الحکیم.
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1. با وجود اینکه آمار خشونت خانگی بسیار پنهان است، این پدیده 
واقعیتی آزار دهنده و غیر قابل انکار در دنیای امروز است.

خشونت خانگی عموما از رذایل اخالقی و رفتار نابهنجار نشأت 
می گیرد.

و مأمنی  پناهگاه  متأسفانه در جهانی که محیط خانه می باید 
باشد تا ساکنانش در آن بیاسایند و خستگی ها و رنج های ناشی 
از دشواری های محیط بیرون خانه را به فراموشی بسپارند، برای 
بسیاری از مردم، خانه به جهنمی می ماند که در آن آتش دشمنی، 
خشم، خشونت، کینه، انتقام و دیگر مسائل غیر اخالقی هر لحظه 

شعله ورتر می شود.
خشونت خانگی عبارت است از رفتار خشونت آمیز و سلطه گرانه یک 
عضو خانواده علیه عضو یا اعضای دیگر همان خانواده که در محیط 
خصوصی خانواده به وقوع می پیوندد. این نوع از خشونت میان 
افرادی رخ می دهد که به سبب صمیمیت، ارتباط خونی یا قانونی 

به یکدیگر پیوند خورده اند.
خشونت در خانه انواع و اقسام متعددی را شامل می شود و به اعتبار 

نوع و یا شخص قابل تقسیم بندی است.
خشونت خانگی به اعتبار نوع خشونت، شامل خشونت جسمی، 
خشونت روانی، خشونت جنسی، خشونت بهداشتی، خشونت مالی 

و... می شود.
به اعتبار شخص نیز خشونت خانگی ممکن است در یکی از اشکال 
همسرآزاری، کودک آزاری، فرزندکشی، ضرب و جرح و یا قتل والدین 

و خشونت فرزندان درباره ی یکدیگر ظهور و بروز پیدا کند.
زن و شوهر موفق، کسانی هستند که عالوه بر روابط زوجیت، 
دو رفیق دلسوز و با محبت برای همدیگر می باشند. عالوه بر آن، 
آن ها باید با فرزندان خود هم رفیق باشند و رابطه عاطفی و همراه با 

دلسوزی و مهربانی داشته باشند.
رفتار پدر و مادر با فرزندان باید به قدری صمیمی باشد که اگر آن ها 
مشکلی داشتند، قبل از هر کس دیگری، آن مشکل را با پدر و مادر 
خود در میان بگذارند و با آن ها درد و دل کنند. این نحوه رفتار و این 
میزان رفاقت و دلسوزی، عالوه بر اینکه موجب سالمت محیط 
خانواده می شود و معضالت و گرفتاری های اهل خانه را بر طرف 

می سازد، ثواب و ارزش معنوی فراوانی هم دارد.
2. خشونت های خانگی مخصوص جامعه یا طبقه ای خاص یا 
منطقه خاص جغرافیایی و یا سطح معینی از اقتصاد و رفاه نیست 
و در همه جوامع و تمامی الیه های اجتماعی قابل ردیابی است و 
امروزه همه کشورهای دنیا و طبقات اجتماعی مختلف با آن دست به 
گریبانند و تغییر و تحوالت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر روزه بر 
میزان آن افزوده است، هرچند شیوع، نوع، شدت، عواقب و عوامل 

مساعد کننده این پدیده متفاوت است.
در کلیه تحقیقات انجام شده در زمینه خشونت خانگی، مشاهده 
شده است که این نوع خشونت عواقب و پیامدهای ناگواری در زمینه 
روانی، جسمی، اجتماعی و اقتصادی ناگواری به جای می گذارد؛ 

عواقب و پیامدهایی که اندیشمندان این حوزه را درگیر کرده است.
آسیب  عنوان  به  پیش  سال  چند  تا  خانگی  خشونت  ایران  در 
این پدیده مورد توجه  اما سرانجام  نبود،  اجتماعی اصاًل مدنظر 
سازمان ها و محافل علمی قرار گرفت و اقداماتی در این زمینه صورت 
گرفت که از جمله آنها می توان به برگزاری سمینارها، سخنرانی ها 
با  مقابله  و  بررسی  هدف  با  گردهمایی هایی  تشکیل  حتی  و 

خشونت های خانگی اشاره کرد.

نقش عشق در کاهش 
خشونت خانگی

" 
نی

ما
سلی

ی 
طف

مص

                                               
خانه های روشن 

ضمیمه ای برای تحکیم خانواده...

خشونت 
خانگی

طبقه بندی رفتاری 
انواع خشونت های 

خانوادگی
آسیب  برای  که  است  رفتاری  خشونت،   .1
رساندن به دیگری از کسی سر می زند و دامنه آن 
از تحقیر و توهین، تجاوز، ضرب و جرح تا تخریب 
شایع  است.  گسترده  قتل  و  دارایی  و  اموال 
ترین نوع آن خشونت خانوادگی که در محیط 
خصوصی به وقوع می پیوندد و چون میان افرادی 
رخ می دهد که به سبب صمیمیت، ارتباط خونی 

یا قانونی به یکدیگر پیوند خورده اند...

دنیای درونی بچه ها 
را دریابید!

بچه ها و رابطه  ما با آنها به خصوص فرزندان مان 
روشن کننده ی راِه خودشناسِی ما هستند. خب 

در این بین یک سری از رفتارها مثل
مدام عصبانی شدن،  مدام کتک زدن،  مدام 
قضاوت کردن،  مدام سرزنش نمودن، مدام غرغر 

کردن، مدام تهدید کردن، مدام ...
سمت  به  را  مادر  و  پدر  تصمیم های  و  افکار 
خشونت می برد. و این بیرون از دنیای درونی 
بچه های ماست. دنیای درونی انسان ها همیشه 
وجود داشته و همیشه هم وجود خواهد داشت. 

3234

د     بیر بخش خانواد     ه :   مصطفی سلیمانی
E_mail: mostafasoleymani110@gmail.com

گردش 
خشونت در 
گفتگو با دکتر 
مصطفی فروتن

چرخه ی خشونت

 خشونت های خانگی مخصوص جامعه یا 
طبقه ی خاصی نیست. همه ی کشورهای 
دنیا و طبقات اجتماعی مختلف با آن دست 
اقتصادی،  تحوالت  و  تغییر  و  گریبانند  به 
اجتماعی و فرهنگی نیز هر روزه بر میزان آن 

می افزاید.
بروز خشونت در کشور ما و در خانواده های 
اما  نیست،  جدیدی  پدیده ی  نیز  ایرانی 
پیچیده تر شدن روابط اجتماعی و خانوادگی، 
چهره ی  خشونت  روزها  این  تا  شده  سبب 

جدیدی پیدا کند.
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خشونت 
خانگی

قربانیان خشونت خانگی سید قاسم صفری "

کارشناس پاسخگوی اخالق و تربیت 
safari_58@yahoo.com

پاسخ:
در مورد خشونت خانگی تعاریف و تقسیم بندی های متعددی بر اساس 
شدت و ضعف و نوع خشونت صورت گرفته است اما در یک تعریف ساده 
می توان گفت: خشونت خانگی به استفاده از قدرت به معنای اعمال 
زور و تحمیل اراده گفته  می شود که به وسیله یک عضو خانواده علیه 
عضو یا اعضای دیگرهمان خانواده صورت می گیرد. به عبارت دیگر رفتار 
خشونت آمیز و سلطه گرانه یک عضو خانواده علیه عضو یا اعضای دیگر 

همان خانواده است.
پیشینه خشونت

پرخاشگری و خشونت در شمار آن دسته از پدیده های اجتماعی است 
که به رغم تنفر و بیزاری بشر از آن، در تمامی ادوار تاریخ زندگی اجتماعی 
ـ پردامنه یا  و تعامل افراد، گروه ها، نهادها، ملت ها و دولت ها حضور 
ـ داشته است.  در قرآن کریم به تاریخ و پیشینه اولین خشونت  محدود 
خانگی، آن را به زمانی بر می گرداند که نخستین خانواده و کوچک ترین 
نهاد جامعه انسانی متشکل از آدم و حوا همسرش در بهشت می زیستند 
و بر اثر خشونت و فریبکاری ابلیس که بر آنها روا رفت از بهشت رانده 
شدند و بذر کینه و دشمنی کاشته شده میان آدم و ابلیس، با هبوط 
آن جمله به زمین، به همراه آورده شد. قرآن کریم، از این رویداد چنین 

گزارش می کند:
َة َوُکاَل ِمْنَها َرَغًدا َحْیُث ِشْئُتَما َواَل  ْنَت َوَزْوُجَك اْلَجَنّ

َ
»َوُقْلَنا َیا آَدُم اْسُکْن أ

ْخَرَجُهَما 
َ
ْیَطاُن َعْنَها َفأ ُهَما الَشّ َزَلّ

َ
اِلِمیَن؛َفأ َجَرَة َفَتُکوَنا ِمَن الَظّ ِذِه الَشّ َتْقَرَبا َهٰ
ا َکاَنا ِفیِه...؛)سوره بقره، آیه ۳۶-۳5( ِمَمّ

و گفتیم: »ای آدم! تو با همسرت در بهشت سکونت کن؛ و از )نعمتهای( 
آن، از هر جا می خواهید، گوارا بخورید؛ )اما( نزدیک این درخت نشوید؛ 
که از ستمگران خواهید شد؛ پس شیطان موجب لغزش آنها از بهشت 

شد؛ و آنان را از آنچه در آن بودند، بیرون کرد. ...«
ـ با  در عهد عتیق نیز، ماجرای خشونت، در بهشت و هبوط آدم از آن 
مایه گزارش شده است.) کتاب  با همین درون  ـ  تفاوت های چندی 

مقدس، عهد عتیق، سفر پیدایش(
در ادامه و پس از استقرار خانواده آدم در زمین، کانون نخستین نهاد 
خانوادها بشری به خون آلوده گشت و انسان طعم تلخ خشونت عریان را 
چشید؛ در نزاعی که میان دو تن از فرزندان آدم)هابیل و قابیل( درگرفت، 
یکی از آن دو با خشونت دیگری از پای درآمد و بدین ترتیب، فساد، 
خون ریزی و خشونتی که فرشتگان به هنگام آفرینش انسان از آن سخن 

گفته بودند، به وقوع پیوست.
قربانیان خشونت خانگی

خانگی  خشونت  اصلی  هدف  جامعه شناسی،  مطالعات  اساس  بر 
کودکان خردسال هستند. دومین نوع خشونت معمول در خانواده، 
خشونت علیه زنان است. خشونت درون خانواده بازتاب الگوهای کلی تر 
رفتار خشن است. نکته ای که باید توجه شود اینکه بسیاری از مردانی 
که زنان و کودکانشان را از نظر فیزیکی مورد تعرض قرار می دهند در 

زمینه های دیگر سابقه خشونت دارند. 
خشونت علیه کودکان

علیه  خشونت  انواع  شامل  کودکان  علیه  آزاری،  کودک  و  خشونت 
افراد زیر 1۸ سال است که توسط والدین یا مراقبان کودک، همساالن، 
همسران دوم و یا غریبه ها ایجاد می شود. در این باره می توان به موارد 

ذیل اشاره کرد:
1. خشونت و آزار عاطفی؛

آزار عاطفی مواردی را شامل می شود که در آن والدین یا فرد بدرفتار، 
شخصیت کودک را تحقیر، شرمنده یا کم ارزش می کنند. کودک همواره 
با دیگران مقایسه می شود و خوار و بی ارزش، موجودی بد و اشتباهی به 
حساب می آید. دائمًا بر سر کودک فریاد کشیده شده یا مورد تهدید قرار 

می گیرد. در واقع او از آزار کالمی در رنج است.
کودک هرگز بوسیده نمی شود، در آغوش گرفته نمی شود و از هر نوع 
محبت پدری و مادری محروم است. به عنوان مجازات به او بی توجهی 
شده و با رفتاری سرد مواجه می شود؛ گویی که وجود ندارد. برخی افراد، 
خواهر یا برادر کودک و یا حتی حیوانات خانگی را در مقابل چشمان 
او مورد اذیت و آزار قرار می دهند تا از لحاظ عاطفی به کودک آسیب 

برسانند.
2.آزارپزشکی

از  یکی  آن  در  که  را شامل می شود  مواردی  پزشکی  آزار  و  خشونت 
والدین یا سرپرستان، از ارائه درمان پزشکی ضروری و مناسب به کودک 
خودداری می کنند. این خودداری شامل، نزدن واکسن های ضروری 
کودک، نبردن کودک به دکتر در زمان بیماری، تهیه نکردن داروهای مورد 

نیاز کودک در زمان بیماری و… است.
3.غفلت و بی توجهی

غفلت و بی توجهی به نوعی گفته می شود که در آن نیازهای اولیه کودک 
برآورده نمی شود و شامل عدم تهیه لباس مناسب، غذا، بهداشت و توجه 
و مراقبتی است که کودک نیاز دارد. در این کودکان هیچ عالمت آشکاری 

از کودک آزاری دیده نمی شود، اما آن ها از درد روحی و روانی رنج می برند.
4. خشونت و آزار آموزشی

یا  والدین  آن،  در  که  است  مواردی  شامل  آموزشی  آزار  و  خشونت 
سرپرست از فرستادن کودک به مدرسه خودداری کرده یا از فراهم کردن 
آموزش مناسب برای کودک سر باز می زنند. نیازهای آموزشی کودک 

نادیده گرفته شده و او به خاطر این غفلت و بی توجهی رنج می برد.
5. خشونت و آزار جسمی

یکی از شایع ترین عالئم خشونت علیه کودکان، آسیب های جسمی 
است. در این نوع کودک آزاری کودک ممکن است بیش از کودکان دیگر 
دچار شکستگی شود و کبودی معمواًل به همراه تورم و التهاب عضالت 
مشاهده می شود. عالوه بر این، می توان به عالئم شایعی چون خونریزی 
اشاره  کوبیدگی  و  ضربه  یا  و  لرزش  گازگرفتگی،  نشانه های  زخم ها، 
کرد. این نوع سوءاستفاده ممکن است به بدشکلی موقت یا دائم عضو 
آزاردیده و حتی ناتوانی در کودک منجر شود که در موارد شدید، حتی 

ممکن است مرگ کودک را به دنبال داشته باشد.
6.آزار جنسی

یکی از سناریوهای منحرف و وحشتناک کودک آزاری، سوءاستفاده 
جنسی از کودکان است. سوءاستفاده جنسی اغلب پنهان می ماند زیرا 
نمی توان عالئم این عمل هولناک را دید یا از حکایت های مربوط به آن 

آگاه شد.
 2-خشونت درباره زنان

زنان در همه دوران زندگی خود ممکن است با خشونت روبه رو شوند. 
خشونت علیه زنان در همه طبقات اجتماعی، اقتصادی، نژادی، سنی و 

جغرافیایی یافت می شود. 
الزم به ذکر است که خشونت همواره جسمی نیست که آثار فیزیکی و 
قابل مشاهده از خود به جا بگذارد، خشونت در موارد بسیاری به صورت 
های روحی و روانی و جنسی اعمال می شود و با شیوه های مختلفی 
چون توهین، تهدید، دشنام، محرومیت، قهر، تهمت، رفتار آمرانه و موارد 
مختلف دیگر همراه است که موجب کاهش اعتماد به نفس و افسردگی و 
عوارض روانی و جسمی و روان تنی شده و گاهی به خودکشی افراد تحت 

خشونت خانگی منجر می شود .
توسط  معمواًل  و  است  پنهان  امری  عمومًا  خانگی  خشونت  پدیده 
شوهر، پدر، برادر یا سایر اقوام و نزدیکان ذکور، بر علیه اعضای خانواده  
در محیط خانواده به وقوع می پیوندد . در بسیاری از جوامع زنان، به 
دالیلی از جمله شرم، آبرو و ترس از مجازات سخت از بیان  آن خودداری 
کرده و سکوت اختیار می نمایند. در واقع تعداد کمی از زنان حاضرند  
درباره رفتار خشونت آمیزی  که در مورد آنها چه در عرصه خانواده و چه در 
اجتماع صورت گرفته است سخنی بگویند. حتی  در بسیاری از کشورها 
زنان متاهل یا مجرد قربانی تجاوزسکوت اختیار می کنند و یا در صورت 
مجرد بودن مجبور به ازدواج با فرد مهاجم می شوند که پس از ازدواج 

خطر تداوم خشونت علیه زنان در خانه هایشان بیشتر می شود. 
خشونت های خانوادگی از رایج ترین انواع خشونت در جوامع قبیله ای و 
سنتی پیش از اسالم در شبه جزیره عربستان و کشورهای دیگر بوده ؛ که 
با آمدن دین اسالم، مقررات و قوانین ویژه ای برای جلوگیری از این نوع 
ناهنجاری ها تشریع گردید و پس از تشکیل حکومت نبوی در مدینه و 

سایر نقاط که در قلمرو حکومت اسالمی قرار گرفت به اجرا درآمد.
لذا اسالم در زمان ظهور خود نسبت به مکاتب دینی دیگر، امتیازات و 
حقوق بیشتری را به زنان اعطا کرد و چالشهای وحشتناکی را از مقابل 
شان برداشت .درآیات 22۶ تا 241 سوره بقره بخشی از مقررات و آیین 
زندگی خانوادگی اسالمی تبیین شده و شماری از سنت های خشن 
و جاهلی پیش از اسالم درباره زنان )همچون به ارث بردن زنان شوهر 
مرده، خودداری شوهران از پرداخت مهر و معاش زنان مطلقه در مدت 
زمان عده، غصب اموال و دارایی آنها، خودداری از طالق و نگهداشت 
زنان در قید نکاح و همسری به رغم تنفر و انزجار قلبی از ادامه زناشویی 
از سوی شوهر و…( مورد نکوهش قرار گرفته و مقررات جدید عاری از این 
خشونت ها به مثابه جای گزین آن سنت های خشن تشریع گردیده است.
در توصیه های اولیای دین و بزرگان دینی نیز،سفارش زیادی به عدالت، 
عفو و گذشت، مهر و محبت به دیگران خصوصا نسبت به خانواده  و 
همسران شده است. تا جایی که خشونت و آزار رساندن به همسران 
را مانع کمال، قبولی نماز و سایر عبادات دانسته است.  همچنین در 
احادیث اهل بیت)ع( یکی از بارزترین مصادیق ظلم که شاید عقاب 

شدیدتری هم داشته باشد ظلم به همسر در خانه می باشد.
از پیامبر )صلی الله علیه وآله وسلم( مرویست که فرمودند:

» کسی که همسر خود را آزار دهد نماز و اعمال نیك او پذیرفته نیست نزد 
خداوند مگر اینکه او را کمك نماید یا او را راضی نماید هر چند در تمام ایام 
عمر، روزه داشته باشد و نیز شوهر هم دارای همین نوع از عذاب و عقاب 
است در صورتی که به همسرش ظلم روا بدارد.«)محمد ری شهری، 

میزان الحکمه، ج 5، حدیث ۷۸۹1( 
در جای دیگر نیز می فرمایند:

»بهترین مردان امت من، آن کسانی هستند که نسبت به خانواده خود 

خشن و متکبر نباشند و بر آنان ترحم و نوازش کنند و به آنان آزار نرسانند 
.« )حسن بن فضل طبرسی، مکارم االخالق، ص 21۶(

علت و عوامل خشونت خانگی:
الف( خانواده

نقش فرهنگ و تربیت صحیح بر تایید و تشویق و یا کنترل خشونت 
خانگی دارای اهمیت است چنانکه »ژوسران« یکی از دانشمندان بزرگ 
فرانسوی می گوید:» معموال در کانون خانوادگی است که نخستین آثار 
بدی و انحطاط پدید می آید، پیش از آنکه در سازمان گسترده تر و تواناتر 
دولت ظاهر شود.)به نقل از: صفایی و امامی،  حقوق خانواده، ج 1، ص 
۸ ( از این رو استحکام و دوام خانواده، اهمیت فراوانی دارد و این دوام در 
وله اول متوقف بر رعایت و پایبندی هریک از اعضای آن به ادای حقوق 

سایرین می باشد.
متاسفانه در باور بعضی از زن ها اینگونه نقش بسته که مردانگی مترادف 
با خشم و اعمال قدرت است، این الگوها همان الگوهای خشونت است. 
اینکه در خانواده اجازه داده شود فرزند پسر نسبت به خواهر بزرگتر یا 
کوچکترش اعمال نفوذ داشته باشد و آنها را تحت کنترل بگیرد، یا اینکه 
به دخترانمان بگوییم هرچه شوهرت گفت تو نباید چیزی بگویی و باید 
بسوزی و بسازی، این که آموزش های الزم در زمینه های گوناگون فقط 
شامل پسرهای خانواده شود و دختران ناتوان و بی سواد و ناآگاه رشد 
کنند یا حتی این که با حمایت های بیش از اندازه بخواهیم دختران را 
از قدرت انتخاب و تصمیم گیری بازداریم، همه اینها می تواند در آینده 
به یک خانواده متشنج و سرشار از آسیب منجر شود. بهتر است کاهش 
خشونت را در تربیت فرزندانمان شروع کنیم و به این منظور الزم است 
باورهای غلطی که در بزرگساالن درباره خشونت خانگی وجود دارد از 

بین برود.
ب( اجتماع؛

خشونت خانوادگی تحت تأثیر خشونت اجتماعی است؛ یعنی وقتی 
ساختار جامعه توأم با خشونت باشد، خانواده هم که یکی از نهادهای 
جامعه است، بازتابی از ساختار خشن جامعه را نشان خواهد داد، که 

منشأ آن یا قانون یا آداب و رسومی حفظ شده است. 
لذا انعکاس خشونت خانگی به جامعه است و از سوی دیگری خشونت 
خانوادگی، هنجارهای خشن را در جامعه تقویت می کند؛ یعنی یک 
دایره ای است که دائمًا همدیگر را تقویت می کنند و جامعه خشن تر 

می شود. 
به عنوان مثال بچه ای که در خانواده فقط یاد گرفته که با کتک راه حل 
مسئل را پیدا کند، در جامعه هم با اولین برخورد) مثاًل یک تصادف 

ماشین ( به کتک کاری و زد و خورد توسل می جوید. 
برای در امان ماندن از این آسیب های اجتماعی و خانوادگی، دخالت 
دولت و نهادهای دولتی بسیار مهم است؛ مثل قوانین پیشگیرانه در برابر 

خشونت، به خصوص قوانین حمایتی از قربانی. 
راه های جلوگیری از خشونت 

مطالعات بسیاری در مورد راه های جلوگیری از خشونت علیه کودکان 
وزنان صورت گرفته است و روش های متعددی از سوی کارشناسان برای 

آن در نظر پیشنهاد شده است.
که آموزش افراد در جامعه از مهمترین  روش های پیشنهادی است. 

آموزش مصادیق خشونت و آگاه سازی جامعه می تواند قدم اول برای 
مهار خشونت باشد. 

همچنین آگاهی از عواقب خشونت ورزی )مثل یادآوری مجازات ها و 
برخورد قانون با اینگونه ناهنجاری ها( و اعمال قانون بر آزارگران از دیگر 

راه هایی است که می تواند  تا حدی بازدارنده باشد.
نکته دیگر آشکار کردن خشونت، شکایت به قانون و مراجعه به مشاور و 
روان شناس، از جمله رفتارهایی است که پس از بروز خشونت باید انجام 

بپذیرد.
چون سکوت در برابر خشونت به بهانه حفظ آبرو که در بسیاری از جوامع 
حتی کشورهای پیشرفته یکی از مخرب ترین روش های مقابله با خشونت 
از سوی  تنها مانع تکرار خشونت  نه  برابر خشونت  است. سکوت در 
آزارگر نمی شوند بلکه این امکان را به وی می دهند تا کار خود را تکرار 
کندر مواردی که خشونت های خیلی شدید فیزیکی صورت می گیرد 
مهمترین کاری که فرد باید انجام دهد این است که از خودش محافظت 
کند، اگر در آن لحظه فکر می کند اعتراض ممکن است فرد پرخاشگر را 
تهاجمی تر کند باید سکوت کند و بعد به فکر راه حل باشد، این موضوع 
بستگی به شخص و موقعیت دارد، باید دید بر اساس شناختی که از آن 
فرد وجود دارد او چه واکنشی خواهد داشت. الزم است فردی که در 
معرض این آزارها قرار می گیرد برای خودش یک طرح ایمنی بریزد مثال 
اگر فکر می کند در حضور بچه ها آسیب کمتری می بیند از آنها بخواهد 
که تنهایش نگذارند یا اگر احتمال می داد خشونت به فرزندان هم سرایت 
می کند، از آنها بخواهد در چنین مواقعی در اتاقشان بمانند. تا زمانی که 
این موضوع به صورت ریشه ای برطرف شود، باید به هر نحوی شده کاری 
کرد از تنش ها کمتر شود؛ اما فرد قربانی باید بداند این راه حل ها موقتی 

است و باید به فکر حل دائمی مشکل بود.
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معنای خشونت خانگی چیست و اهمیت آن از 
چه قرار است؟

خشونت خانگی، خشونتی است که توسط افراد یک 
خانواده که ارتباط نزدیکی با یکدیگر داشته و باهم زندگی 
می کنند، صورت گرفته و شامل هر نوع رفتاری است که 
موجب آزار، سرخوردگی و شرمساری، افسردگی و ... در 

طرف مقابل )قربانی خشونت( می گردد.
خشونت  در خانواده  معنا و مفهوم  مختلفی  را در بر 
می گیرد. خشونت  والدین  با فرزندان ، فرزندان  نسبت  
به  هم ، شوهر به  زن  و همینطور زن بر علیه شوهر جزو 
نوع   شایع ترین   اما  هستند.  خانوادگی   خشونت های  
خشونت ، رفتار خشونت آمیز و همراه  با سلطه  ی مرد 
درقالب   می تواند  خشونت   این   است .  زن   به   نسبت  
خشونت های  جسمی ، جنسی ، روانی  و روحی  و عاطفی  

باشد.
از آنجا که تعامل افراد در خانه بیش از هر مکان دیگری 
است و اعضای خانواده در تماس بیشتری با هم بوده و 
بر یکدیگر تأثیر مستقیم می گذارند، لذا بروز اختالف در 
خانواده بیشتر است. در واقع خشونت بیشتر معطوف 
به افرادی است که کمترین فاصله و بیشترین رابطه را با 

فرد خشن دارند.
از نتایج مطالعات میدانی و علمی چه ثمراتی به 
وجود می آید و آمارها در زمینه خشونت خانگی در 

ایران چه می گویند؟
خانواده در ایران دارای ویژگی های خصوصی خاصی 
و  زن  و  مرد  میان  رابطه  ویژگی ها،  این  اثر  در  است. 
کودکان رابطه ای تلقی می شود که دیگران اجازه دخالت 
در آن را ندارند. محدوده خصوصی خانواده و روابط میان 
افراد تنها به محیط خانه ختم نمی شود؛ بلکه خصلت 
رخ  مکان  از  مهم تر  خانوادگی  رفتار  بودن  خصوصی 
دادن آن است، به طوری که حتی اگر رفتار خانوادگی 
در اماکن عمومی نیز صورت گیرد دیگران از دخالت 
مستقیم در آن خودداری کرده و احیانًا به نصیحت یا 

سرزنش اکتفا می کنند.وجـود سـازمـان هـای نـظارتی 
مانند کالنتری و دادگاه هایی که بر چگونگی رفتار افراد 
در خانواده نـظـارت دارنـد، مـی تـوانـد کـمک مؤثری 
در جـلـوگـیری از بروز خشونت خانوادگی باشد. نتایج 
بررسی های میدانی نشان می دهد زنان قربانی معمواًل 
حـاضـر به طالق و جدایی و پایان بخشیدن بــه شـرایـط 
دشـوار زنـدگـی خـود نیستند.  زنان برای بهبود یافتن 
شرایط زندگی خود به هر کاری )مراجعه به فال گیر، 
دوستان غیر متخصص ، روانشناس، کالنتری و دادگاه( 
حضور  به  تمایلی  به ندرت  مردان  اما  می زنند؛  دست 
نتیجه مشاور و مددکار  در جلسات مشاوره دارند. در 
تنها با زنی روبه روست که در زندگی مشکالتی دارد.با 
توجه به مشکالت اجتماعی و اقتصادی که در صورت 
همگان  معمواًل  می آید،  وجود  به  زنان  برای  جدایی 
سعی در منصرف کردن زن از جدایی، آرام کردن او، 
دادن پیشنهاد گفت وگو با شوهر و در بسیاری از موارد، 
درخواست تحمل از طرف زن و تغییر رفتار او متناسب با 

درخواست های شوهر دارند. 
آن  ایران  در  خانوادگی  خشونت  ویژگی های  از  یکی 
است که خشونت رفتاری مجاز تلقی می شود؛ زیرا نهی 
اجتماعی خاصی در مورد رفتار خشن اعضای خانواده 
نسبت به یکدیگر وجود ندارد و بیشتر در مقوله تربیت 
جای می گیرد. خـشــونـت خـانـوادگـی را نمی توان به 
صورت مجزا مورد بررسی قرار داد. تا زمانی که ساختار 
جامعه بر نابرابری اجتماعی استوار باشد و ارزش ها و 
نگرش های خشونت در جـامعه وجــود داشـته باشد، تا 
زمانی که دگرگونی های اساسی در قوانین جامعه ایجاد 
نشود و تسهیالت الزم در اختیار افراد قربانی قرار نگیرد 
و تا زمانی که انجام هر نوع عمل خشن در جامعه مورد 
تقبیح قرار نگیرد امکان برخورد اساسی با این پدیده 

وجود ندارد. 
در سال های اخیر مطالعات میدانی و علمی زیادی 
در مورد خشونت خانگی انجام شده که نتایج آخرین 

بررسی که در مورد 2۸ استان کشور انجام گرفته است. 
این پژوهش ها نشان می دهد که ۶۶٪ زنان ایرانی از اول 
زندگی مشترکشان تا کنون، یکبار مورد خشونت قرار 
گرفته اند با این حال میزان و انواع خشونت در استانهای 
کشور تفاوتهای معنا داری دارد. در این پژوهش 25 مورد 
خشونت خانگی طبقه بندی شده که در این طبقه بندی 
خشونت روانی و کالمی رتبه نخست و خشونت جنسی 
آمار  البته  است  داده  اختصاص  خود  به  را  آخر  رتیه 
هنجارهای  به  است  مربوط  جنسی  خشونت  پایین 
عرفی و حتی شرعی جامعه ایران درباره اظهار چنین 
خشونتهایی در جامعه و فرهنگ ایران، عدم حمایت 
از قربانیان و عدم مجازات عامالن خود زنان را به خود 
سانسوری وا می دارد و آمار درستی از میزان واقعی آن در 

دسترس نیست. 
روزانه یک قتل خانگی در کشور ایران اتفاق می افتد. 
قتل های خانگی درحالی ۳۰ درصد کل قتل ها را به 
خود اختصاص داده اند که در بیش از ۹۰ درصد این 
شده  استفاده  قتل  آلت  عنوان  به  چاقو  از  جنایت ها 
است. دراین میان، مصرف شیشه و توهمات ناشی از آن 

در وقوع همسرکشی نقش مهمی داشته است.
خشونت خانوادگی در ایران تا همین چند سال پیش به 
منزله پدیده ای اجتماعی مد نظر نبود و هرچند برخی 
صورت  به  اما  می یافت  انعکاس  مطبوعات  در  موارد 
نظر گرفته  نابهنجار فردی در  رفتار  به عنوان  معمول 
می شد.بحثی هم اگر در این زمینه صورت می گرفت 
برای روشن کردن علل فردی رفتار خشن بود و نه ریشه 

یابی دقیق. 
خشونت  سرانجام  سو،  این  به  پیش  سال  چند  از 
خانوادگی مورد توجه سازمان ها و محافل علمی قرار 
با هدف بررسی و  گرفت و گردهمایی های تخصصی 
مقابله با این پدیده شوم برگزار شد.توجه به خشونت و 
تالش در راستای مقابله با آن، ضرورت انجام بررسی هایی 
در  بررسی  را در مورد خشونت ایجاب می کند. 

مصطفی فروتن
فوق تخصص روانشناسی عمومی 

و پژوهشگر علوم رفتاری

»در این گفتگو به مباحثی چون تعریف خشونت خانگی، 
اهمیت خشونت خانگی، نگاهی آماری به خشونت، علل 
اِعمال خشونت از ناحیه اعضای خانواده و برون رفت از 

خشونت خانگی اشاره می گردد.«

قربانیان خشونت در روابط اجتماعی خود دارای 
مشکالتی هستند!

گردش خشونت در گفتگو با دکتر مصطفی فروتن
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زمینه خشونت با مشکالت متعددی رو به روست و در 
ایران به علت نبود اطالعات آماری، نامشخص بودن 
جمعیت، مشکل دستیابی به افراد و همچنین فقدان 
یافته های دیگر در این زمینه، این مشکالت از شدت 
چنین  انجام  ضرورت  امر  این  و  برخوردارند  بیشتری 

بررسی هایی را تشدید می کند. 
بررسی خشونت از ساده ترین و آشکارترین شکل آن؛ 
یعنی خشونت جسمانی )بدنی( نسبت به کودکان آغاز 
و در این بررسی ها مشخص شد که باید میان 2 نوع 
خشونت بدنی تفاوت گذاشت؛ خشونت بدنی سنگین 
)سخت( که منجر به ورود جراحات و صدمات جدی 
به قربانی می شود و به صورت معمول از طرف افکار 
عمومی نفی می گردد و خشونت سبک )مالیم( مانند 
سیلی و پشت دستی که به صـورت مـعـمـول در افکار 
عمومی زیر عنوان »تربیت« رده بندی می شود و نگرش 

منفی نسبت به آن وجود ندارد. 
خشونت  بررسی های  از  که  مهمی  نتایج  از  یـکـی 
این است که روابط خشن  خانوادگی به دست آمده، 
در خانواده تنها بر فرد تأثیر نمی گذارد؛ بلکه "جامعه را 
نیز دربرمی گیرد"؛ بدین معنا که قربانیان خشونت در 
این  هستند.  مشکالتی  دارای  خود  اجتماعی  روابط 
افراد معمواًل در مـحـیـط هـای کـاری کـارآیـی پـایـیـنـی 
دارند و رفتارهای پرخاشگری یا حاالت افسردگی در آنان 
مشاهده می شود.تمایل به رفتارهای بزهکارانه، مصرف 
مواد مخدر و حتی تمایل به خودکشی در میان قربانیان 
خشونت بیش از دیگران است و در زندگی خانوادگی نیز 

رفتار اجتماعی مناسبی ندارند. 
بررسی های متعدد ثابت کرده  است که افراد خشن 
یا شاهد خشونت بوده اند.  در دوران کودکی قربانی 
به این ترتیب، خشونت خانوادگی به یک فرد منتهی 
تشکیل  از  پس  و  بزرگسالی  در  قربانی  و  نمی شود 
خانواده، همان رفتار فراگرفته را برای حل تعارض ها و 
تنش های خانوادگی به کار می گیرد؛ پدیده ای که در 
جامعه شناسی از آن به عنوان "گردش خشونت" نام 

می برند.
علل ِاعمال خشونت از ناحیه اعضای خانواده 

چه چیزهایی می تواند باشد؟
سبب شناسی آسیب ها همان موضوعی است که در 
زمان درس و مدرسه به آن اشاره می شد. هنوز صدای 
معلمان دلسوزمان در گوشمان هست که می فرمودند: 
سوال را با دقت بخوانید. نیمی از پاسخ، در تنه ی سوال 

است...
تصور کنید با نشانه ی سردرد سرتان را در دست گرفته 
اید. هر کسی با توجه به دانش خود به شما توصیه ای 
می کند. ذکر مثالی واقعی در این ماجرا خالی از تلنگر 

نیست.
دوستی تعریف می کرد که به همراه پدرش برای دیدار 
برادرش که در خارج از کشور سکونت داشت، مسافرت 
کرده بود و در مترویی که در حال طی مسیری بودند 
خانمی که در روبروی ایشان بودند ظاهرًا سردرد داشتند 
و این پدر از طریق فرزندش )که مراجع من بود( ماجرا 
را از خانم جویا می شود و متوجه درد در ناحیه ی سر 
خانم می شود . این پدر دستی در جیب خود می نماید 
و قرص مسکنی به خانم می دهد و خانم هم آنرا مصرف 

می کند...
در پایان مسیر هنگام خروج از قطار خانم این پدر را 
مخاطب قرار می دهد و به زبان خودشان )ظاهرًا آلمانی( 

می گوید: آقای دکتر از شما متشکرم. حالم خیلی خوب 
شد. لطفًا کارت مطب خود را نیز به من بدهید.

پدر پس از اطالع از جمله خانم خنده ای می کند و 
می گوید : قابلی نداشت. من که دکتر نیستم . بیا می 

خواهی الباقی قرص ها را بگیر...
بالفاصله پس از درک این جمله توسط خانم خارجی، 
وی به شدت اعتراض می کند و به دنبال پلیس می گردد 
تا این فرد شیاد را دستگیر کنند! زیرا آن خانم معتقد بود 
کسی که تخصصی در کاری ندارد حق ورود به آن عمل 
را ندارد. همان کاری که ما به سادگی در طول روز انجام 

می دهیم. 
در توصیف سردرد تا کنون هزاران دلیل شناسایی شده 
است. چگونه می توانیم با یک نسخه ثابت برای همه ی 

سردردها، قرص یا درمانی تجویز کنیم...؟!
پس شایسته است در ابتدا انواع دالیل اعمال و بروز 

خشونت را ارزیابی نماییم:   
الف( سیطره و اعمال قدرت و نفوذ بر دیگری جهت 

دستیابی به هدفی خاص.
ب( اعتراض و مقابله به مثل

ج( تغییر شرایط یا وضعیت به نفع خود
د( کاهش قدرت و نفوذ دیگران

ه( اعمال نظر و وسلیقه فردی و اجبار طرف مقابل به 
اطاعت

و( اثبات برتری و ارضاء حس خودخواهی
ز( تخلیه روانی فرد ناشی از ناکامی

ح( کسب تأیید اجتماعی در فرهنگ های خشونت 
طلب

ت( بیماری های جسمی و روانی 
ی ( جبران حقارت های قدیمی 

چه  خشونت  از  عاری  جامعه  به  نیل  برای 
توصیه هایی دارید؟ 

برای هر فرد وظایف اجتماعی و شهروندی تعریف می 
گردد که در ادامه به چند مورد آن اشاره می نماییم:

1- افزایش آگاهی عمومی اجتماعی: 
امور  بهتر  یادگیری  و  غلط  باورهای  از  رهایی  برای 
زندگی، اطالع از حقوق قانونی و شرعی فردی و ارتقای 
آگاهی از مشکل خشونت خانگی و تثبیت هنجارهای 
اجتماعی که خشونت را نامقبول می سازد، نخستین 
این  در  تغییر،  ایجاد  برای  اجتماعی  کوشش  در  گام 
زمینه است. اگر مردم ندانند خشونت خانگی در جامعة 
آنها وجود دارد؛ اگر پیامدهای آن را نشناسند و ندانند 
در چه موقعیت هایی کمک الزم است، خود را درگیر 
این فعالیت نخواهند کرد؛ و از  این  روی، نمی توان عدم 
مقبولیت خشونت را به آنها تفهیم کرد. خشونت اغلب 
به  خانواده ها  که  می شود  تلقی  خصوصی  موضوعی 
صحبت دربارة آن تمایلی ندارند. با وجود این، روشن 
شده است خانواده هایی که فضای سالم و فرصت های 
مناسبی برای گفت وگوی آزاد دارند، از صحبت دربارة 
خشونت خودداری نمی کنند. ارتقای آگاهی موجب 
می شود مردم دربارة مشکل خشونت به گونه ای متفاوت 
اندیشیده، برخورد با آن را در حد توان خویش ببینند. 
بروشورها  توزیع  آگاهی،  ارتقای  شیوه های  از  یکی 
در  خشونت،  دربارة  مختصر  و  کوچک  نوشته  های  و 
کارخانه ها  غذاخوری   و  اجتماعی  مراکز  رستوران ها، 
تابلوهای  روزنامه ها،  از  استفاده  است.  مراکز  دیگر  و 
برنامه های  و  زیرنویس در فیلم ها  بزرگ در خیابان ها، 
تلویزیونی، راه های دیگری برای ارتقای آگاهی عمومی 

در این باره است.
2- واکنش مؤثر به مشکالت اطرافیان:

یکی از شاخص های زندگی صنعتی، کاهش متراژ 
فضای مسکونی و تراکم آپارتمان هاست. طبعًا پیش 
می آید در این بین صدای مشاجرات زناشویی، گریه 
که  اطراف  های  آپارتمان  ساکنین  فریادهای  و  ها 
ناشی از  خشونت است به گوش برسد. در این میان 
همسایگان دیگر بر این باورند که هرگونه برخورد با 
این وضعیت نشانه ی بی فرهنگی و عدم آشنایی به 
زندگی شهری قلمداد می شود. این تصور اشتباه 
که دقیقًا غفلت اجتماعی نامیده می شود در بیشتر 
کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مشاهده می 

شود. 
به همه ی افرادی که صدای خشونت همسایگان خود 
را می شنوند پیشنهاد میشود که با برخوردی شایسته 
ابتدا با پیامی کتبی به تبعات خشونت و لزوم رعایت مفاد 
اخالقی و حل مسئله اشاره کرده و در مراحل بعد در 
صورت نیاز حتی با مراجع قانونی )پلیس( تماس گیرند. 
در شیوع و شدت خشونت هایی خانگی نشانه های 
"غفلت اجتماعی" به وفور دیده می شود . باید با تعاملی 
سازنده کمک کنیم که حل مشکل خشونت خانگی را 
دارای اولویت بدانند. از سویی به مردم و مسئوالن محلی 
توجه دهیم که خشونت خانگی را مانند لکة ننگ نسازند 
و مردم بدرفتار و مورد بدرفتاری قرار گرفته را برچسب 

نزنند.
3- آموزش خانواد ه ها:  

آموزش مسائل خانوادگی به زن و شوهرها از اقدامات 
حل  راه های  مانند  مسائلی  است.  پیشگیرانه  مهم 
روش های  از  استفاده  مذاکره،  شیوه های  و  مسئله 
تفاهم آمیز، چگونگی برخورد با همسر، روش مناسب 
نقد با حفظ احترام متقابل و توجه به نیازهای همسران 
می تواند از موضوعات مهم برای آموزش خانواده ها 
از  زناشویی  فرهنگ  سطح  اگر  مجموع،  در  باشد. 
آغاز یا اوایل ازدواج ارتقا داده شود، مشکالت بعدی 
کمتر خواهد بود. موضوع خشونت های خانوادگی 
به منزلة بخشی از مسائل در آموزش زندگی خانوادگی 
و روش های حل مسالمت آمیز اختالفات باید کانون 
توجه قرار گیرد و این کار از تعارض پیشگیری می کند. 
یا  نیست،  مرد  تصورات  مطابق  زن  رفتار  اگر  ولی 
زیاده طلبانه  یا  نامشخص  یکدیگر  از  آنان  انتظارات 
باشد، بروز تعارض اجتناب ناپذیر است. در این اوضاع 
معمواًل مرد به علل مختلف به رفتار خشونت آمیز دست 

می یازد. 
4- ارتقای پایگاه اجتماعی زنان:

ارتقای موقعیت اجتماعی  به  توانمندسازی زنان که 
آنان می انجامد، یکی از راه های پیشگیری از خشونت 
خانگی شمرده شده است. »توانمند سازی به تدارک و 
تسلط بیشتر بر منافع و کسب منافع برای زنان اطالق 
آن  طی  که  است  فرایندی  توانمند سازی  می شود«. 
افراد، برای غلبه بر موانع پیشرفت، فعالیت هایی را انجام 
سرنوشت  تعیین  بر  تسلط  آنان  موجب  که  می دهند 
خود می شود. این واژه به مفهوم غلبه بر نابرابری های 
بنیادی است. توانمند سازی یک زن به این معناست که 
او برای انجام برخی کارها توانایی جمعی پیدا می کند 
و این امر به رفع تبعیض میان زنان و مردان می انجامد 
یا در رویارویی با تبعیض های جنسیتی در جامعه مؤثر 

می افتد.  



چرخه ی خشونت 

فاطمه پژمان "

محقق و کارشناس امور تربیتی
Fateme_pezhman@yahoo.com
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یا طبقه ی خاصی   خشونت های خانگی مخصوص جامعه 
نیست. همه ی کشورهای دنیا و طبقات اجتماعی مختلف با 
آن دست به گریبانند و تغییر و تحوالت اقتصادی، اجتماعی و 

فرهنگی نیز هر روزه بر میزان آن می افزاید.
بروز خشونت در کشور ما و در خانواده های ایرانی نیز پدیده ی 
و  اجتماعی  روابط  شدن  پیچیده تر  اما  نیست،  جدیدی 
خانوادگی، سبب شده تا این روزها خشونت چهره ی جدیدی 

پیدا کند.
خشونت:

هر رفتاری است که باعث رنجش و آزار افراد شود و در روند رشد 
شخصیتی  آن ها اختالل ایجاد کند. 

خشونت خانگی:
اگر رفتارهای خشونت آمیز در محیط خانه و از سوی اعضای 
خانواده سر بزند خشونت خانگی نامیده می شود. در حقیقت، 
خشونت خانگی به معنای خشونت همسر یا اعضای خانواده 
به یکدیگر است. خشونت در اساس، ریشه در تضاد  نسبت 
منافع دارد. بدون وجود این تضاد، ِاعمال خشونت نه ضرورتی 
می یابد و نه کاربردی خواهد داشت. در ایران، طبق تحقیقات، 
ِاعمال خشونت در خانواده، نه تنها به از  دست دادن شریک 
زندگی منجر نمی شود بلکه یکی از راههای مؤثر سازش و تحمیل 

شیوه ی و ادامه زندگی برطبق خواست و سلیقه مرد است. 
اصلی  هدف  و  نوع  اولین  خانگی:  خشونت  انواع   **
خشونت های خانگی کودکان خردسال هستند. دومین نوع 
خشونت معمول در خانواده، خشونت علیه زنان است. سومین 
سوی  از  مردان  علیه  خشونت  نیز  خانگی   خشونت  از  نوع 

همسران شان است. 
منشأ و علل بروز خشونت خانگی:

کارشناسان معتقدند که عوامل اجتماعی – اقتصادی زیادی در 
شکل گیری و بروز خشونت دخالت دارند:  1 فقر 2 کم سوادی 
۳ اعتیاد 4 مشکالت زناشوئی 5 تربیت غلط دوران کودکی ۶ 
جهل و خودخواهی ۷ عدم امنیت شغلی ۸ مردساالری۹ ازهم 
گسیختگی خانواده ) طالق و زندگی با یکی از والدین ( از جمله 

عوامل خشونت آفرین هستند .

خشونت علیه زنان
این واژه برای توصیف کلی کارهای خشونت آمیز علیه زنان 
به کار می رود. هرگونه عمل خشونت آمیز بر پایه جنسیت که 
بتواند منجر به آسیب فیزیکی )بدنی(، جنسی یا روانی زنان 
بشود که شامل »تهدید به این کارها، اعمال اجبار، یا سلب 
مستبدانه آزادی )چه در اجتماع و چه در زندگی شخصی است. 
این خشونت می تواند با تهدید، اجبار یا سلب اختیار و آزادی، 

به صورت پنهان یا آشکار انجام شود.
خشونت خانگی زنان از پیش از تولد:

خشونت خانگی علیه زنان حتی از پیش از تولد وجود دارد. 
از روش های  فرزندانشان  تولد  از  قبل  از  ها  مادر  و  پدر  اینکه 
جنسیت گزینی استفاده می کنند تا فرزند پسر به دنیا بیاورند 
خود نوعی خشونت است. بسیاری از عرف ها و سنت ها خشونت 
در  مردان  بی باکی  و  زنان  آسیب پذیری  می بخشند.  تداوم  را 
خشونت خانگی، موجبات درماندگی خودآموخته زنان بزه دیده 
را فراهم می کند. زنان در حوزه های مشارکتی یا نقشی ندارند 
یا اگر هم دارند تحت کنترل هستند و این به خشونت دامن 
می زند. فقدان قوانین یا وجود قوانین بد به خشونت خانگی 
دامن می زند. زنی که مورد خشونت قرار می گیرد، خانواده و 
جامعه خود را نیز تحت تأثیر این بزه دیدگی قرار می دهد و دوباره 
در یک چرخه ی دیگر خشونت بازتولید می شود. با این توضیح، 
هدف از منع خشونت خانگی علیه زنان تنها کیفردهی به بزه کار 

نیست؛ بلکه، هدف اصلی حمایت از بزه دیده است.
ابعاد خشونت خانگی علیه زنان در ایران:

پژوهشگران انواع مختلف خشونت خانگی را در هشت گروه 
تقسیم  بندی کرده است:

جنسی،  حقوقی،  فیزیکی،  روانی،  زبانی،  های  خشونت  
اقتصادی، فکری و آموزشی و مخاطرات.  در ادامه چند مورد از 

این خشونت ها به اختصار توضیح داده می شود:
 خشونت های فیزیکی و روانی: خشونت های فیزیکی تنها 
یکی از انواع خشونت علیه زنان هستند. دیگر انواع خشونت، نه 
تنها به اندازه ضرب و شتم قابل رویت نیستند، بلکه برای همه ی 
افراد هم، قابل درک و فهم نخواهند بود. یعنی نه آثارشان بر روح 

و روان دیدنی است و نه خودآگاهی در مورد خشونت بودن این 
رفتارها در میان عموم زنان و مردان وجود دارد.

 خشونت فیزیکی نوع اول: این خشونت  ها شامل گاز گرفتن، 
کشیدن  و  انداختن  چنگ  کردن،  زندانی  بستن،  و  گرفتن 
غیره  و  غذا  از  کردن  محروم  کاری،  کتک   خانه،  از  مو،اخراج 

می  شود.
مشت زدن،  و  لگد  سیلی،  دوم:  نوع  فیزیکی  خشونت   
کشیدن و هل دادن، محکم کوبیدن در،   به هم زدن سفره و 
میز غذا و شکستن اشیای منزل را خشونت فیزیکی نوع دوم 

نامیده اند. 
 خشونت  های روانی و کالمی: عبارت است از: به کاربردن 
و  داد  پی در پی،  بهانه  گیری  های  دشنام،  و  رکیک  کلمات 
و  تحکم آمیز  و  آمرانه  رفتار  بی احترامی،  بداخالقی،  و  فریاد 

دستوردادن  های پی در پی، قهر و صحبت نکردن  
و  ناموسی: خشونت های جنسی  و   خشونت های جنسی 
ناموسی عبارتند از مجبور کردن زن به دیدن عکس و فیلم های 
خالف اخالق عمومی یا اجبار به روابط زناشویی ناخواسته یا 
غیرمتعارف، مراعات نکردن بهداشت زناشویی و خودداری از 
به  کارگیری روش های پیشگیری از بارداری، مجبور کردن زن به 
سقط جنین، اجبار زن به حاملگی ناخواسته، متهم کردن زن به 
بی  مباالتی در مسائل ناموسی همچون داشتن ارتباط نامشروع، 

شک و بددلی.
  استفاده از تهدیدهای متفاوت و ایجاد مخاطره: براساس 
تعدادی  خانگی«  خشونت  بررسی  ملی  »پژوهش  یافته  های 
محدودیت،  برقراری  و  تهدید  از  استفاده  با  ایرانی  مردان  از 
برای همسران خود مخاطره ایجاد می کنند. تهدید به آزار یا 
کشتن زن، فرزندان یا اقوام یا خودکشی، مخفی کردن مدارک 
شخصی، ایجاد محدودیت در روابط زن، تهدید به طالق و یا 

بیگاری کشیدن از زن.
با  نیز  ایرانی  مردان  از  تعدادی  مالی:  و  اقتصادی  عوامل 
استفاده از عوامل اقتصادی و مالی زنان را مورد خشونت قرار 
می دهند. این مردان از استقالل مالی همسران خود جلوگیری 
و در اموال شخصی آنها دخل و تصرف می کنند و با ندادن 
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خرجی خانه و پول کافی برای زنان مضیقه  های مالی ایجاد 
می کنند.

خشونت  های حقوقی و مرتبط با طالق: شامل امتناع مرد 
از طالق برخالف اصرار زن به متارکه، ازدواج مجدد شوهر و 

جلوگیری از نگهداری فرزندان توسط زن دانسته  اند
خشونت های ممانعت از رشد اجتماعی، فکری و آموزشی: که 
عبارت است از ایجاد محدودیت در ارتباط فامیلی، دوستانه و 

اجتماعی، ممانعت از تحصیل، کاریابی و اشتغال. 
زنان ایرانی در میان انواع ۸ گانه ی خشونت خانگی، بیشتر 
تحت خشونت  های روانی و کالمی قرار دارند. رتبه بعدی از 
به  متعلق  سوم  رتبه  است.  دوم  نوع  از  فیزیکی  خشونت  آن 
خشونت  های ممانعت از رشد اجتماعی و فکری و آموزشی است 

و خشونت جنسی هم در رتبه آخر قرار دارد.
علل کتمان خشونت خانگی از سوی زنان:

زندگی تحت سلطه سنت ها و باورهای زن ستیز، که زنانگی را 
تنها با ویژگی هایی چون سربه زیری و سکوت و صبر و دم نزدن 
از خواسته ها و نیازهای خود تعریف می کند، چنان احساس 
ناامنی به زنان می دهد که در بافت ذهنی و رفتاری خود به 
خشونت تسلیم شده اند و کمتر به آن واکنش های مناسب نشان 
می دهند. گاهی اساسًا تعریفی از خشونت آمیز بودن رفتارها 
ندارند و در برخی مواقع راهکاری برای مقابله با آن نمی شناسند 
و راه گریزی جهت حل و فصل خشونت پیش پایشان گذاشته 
نشده است. مجموع این مسائل منجر به کتمان خشونت از 

طرف خوِد زنان می شود.
علل آسیب پذیری زنان در مقابل خشونت مردان:

الگوهای مشابهی که در تجربیات زنان کتک خورده وجود دارد، 
آشکار می سازد که خشونت علیه زنان چیزي فراتر از یک موضوع 
خصوصی است و ریشه در عمق رویه هاي فرهنگی و اجتماعی 
دارد. وابستگی اجتماعی، اقتصادي و حقوقی، زنان را در طول 
تاریخ در موضع فروتري قرار داده و آنان را در مقابل خشونت 

مردان آسیب پذیر ساخته است.
استراتژی های زنان هنگام مقابله با خشونت:

برای  و مدارا در هنگام درگیری و عصبانیت همسر  گذشت 
پیشگیری از خشونت، مقاومت نسبت به خشونت، مقابله به 
و  قانونی، مقابله روانی  و دریافت حمایت های  مثل، شکایت 
مکان های  به  بردن  زناشویی،پناه  روابط  از  مردان  محرومیت 

زیارتی، قهر کردن و پناه بردن به خانه پدری.
پرخشونت ترین  دوره ها در زندگی زناشویی:

بر اساس پژوهش ها پرخشونت ترین  دوره ها در زندگی زناشویی، 
یک  ساِل  اول  ازدواج ، دوران  تنگناهای  مالی،دوران بارداری، پس  

از تولد فرزندان و دوران میانسالی هستند .
 خشونت هاي زنان علیه مردان: 

به مجموعه خشونت هایی گفته می شود که مشخصًا علیه 
مردان صورت بگیرد. درصد خشونت جنسی علیه مردان در هر 
جامعه، نسبت به خشونت جنسی علیه زنان، متفاوت است و 
ممکن است در حقوق بین الملل ناشناخته تر از خشونت جنسی 

علیه زنان باشد.
آشفتگی،  و  احساس سرافکندگی  دلیل  به  موارد  بیشتر  در 

مردان، بسیار کمتر از زنان به این موضوع اشاره می کنند.
شایع ترین نوع خشونت در میان گونه های خشونت خانگی 
خشونت روانی )توهین و تحقیر( است و برخی فعاالن معتقدند 
برای مقابله موثرتر با معضل خشونت خانگی و جنسی باید از آن 

جنسیت زدایی کرد. 
به دلیل گستردگی خشونت علیه زنان، خشونت علیه مردان 

اولویت پایین تری دارد. 
دالیل خشونت زنان علیه مردان

از دالیل خیزش زنان علیه مردان نادیده گرفتن حقوق طبیعي 
آنان و یا سکون جامعه از لحاظ اجتماعي در همان مرحله سنتي 

با توجه به پیشرفت هاي صنعتي است.
زناشویي  زندگي  طي  در  مردان  رفتار  توسط  زنان  تحریك 
بیاید.  شمار  به  زنان  خشونت  عوامل  دیگر  از  می تواند  هم 
طبق پژوهش ها، مردان بیشترین تقصیر را در بروز اختالفات 
زناشویي و کمترین عالقه را براي حل آن دارند؛ بدین ترتیب 
هاي  زمینه  بروز  باعث  خود  آزاردهنده  رفتارهاي  با  مردان 
خشونت در زنان شده و بدون اینکه بخواهند مشکل را حل 
ادامه مي دهند.ازدواج  به رفتارهاي ضد ارزش خود  نمایند 

اجباری دختران، اعتیاد همسر، واقعیت خشن جامعه و نیز 
افزایش میزان خشونت  تأثیر بسیاری در  رسانه های خشن، 

زنان و دختران دارند.
طالق؛  اعمال خشونت زنان علیه مردان 

طالق یکی از راه ها و ابزارهاي خشونت زنان علیه مردان به 
شمار می رود.

همچنین مشخص شده است که تعدادي از زنان با توجه به 
قانون مهریه و به اجراء گذاشتن مهریه پس از عقد، اقدام به آزار 

مردان نموده اند.
از پیامدهای خشونت زنان علیه مردان، استمرار بخشیدن به 
یك زندگي نابهنجار، آموزش خشونت به فرزندان و ایجاد جامعه 

ای خشن است. 
همچنین با توجه به آنکه خشونت زنان نسبت به مردان بیشتر 
در حالتی تدافعی است، به نظر می رسد عدم آشنایی زنان با 
حقوق قانونی خود باعث می شود آنها در رویارویی با مشکالت 

به خشونت روی آورند. 
خصوصی  امري  را  خانگی  خشونت هاي  زنان  که  آنجا  از 
می پندارند، کمتر به دنبال راه حل هاي ساختاري براي مقابله 
با آن هستند. اما به هر حال برای مقابله با خشونت استراتژی 
خاصی را پیش می گیرند که به عوامل مختلفی چون سن، طبقه 
و پایگاه اجتماعی، سطح تحصیالت، استقالل مالی و شغلی، 
برخورداري از حمایت خانوادگی- قانونی و از همه مهم تر به نوع 

خشونت و جدیت آن بستگی دارد. 
خشونت علیه کودکان:

از  یابند،  ایمن رشد  این حق کودکان است که در محیطی 
آسیب در امان باشند و احساس کنند که والدین و افرادی که در 
پیرامونشان هستند شان به آن ها عشق می ورزند، باورشان دارند 
و از آن ها مراقبت می کنند. کودکان نیاز دارند که  روال عادی و 

طبیعی را در زندگی  احساس کنند.
خشونت در خانه باعث پایمال شدن این حق کودکان می شود. 
الزم است کودکان نادرست بودن خشونت خانگی و روش های 

غیرخشونت آمیز حل اختالفات را بیاموزند.
بزرگ ترین قربانیان خشونت خانگی:

کودکانی که شاهد مورد خشونت قرار گرفتن یکی از والدین 
خانگی اند.  خشونت  فراموش شده ی  قربانیان  هستند،  خود 
این کودکان ممکن است آسیب های شدید و پایداری را متحمل 
آزار  از سایر کودکان در معرض  بیشتر  و در طول زمان  شوند 

جنسی قرار گیرند. 
خشونت  معرض  در  کودکاِن  شایع  آسیب های 

خانگی:
نوزادان و خردساالنی که در معرض خشونت خانگی هستند 
اضطراب های احساسی مضاعفی را متحمل می شوند. اختالل 
رفتاری مثل  تغییرات  بروز  ادراکی و عصبی،  در رشد مغزی، 
از  ترس  احساسی،  افسردگی  بدخوابی،  افراطی،  تندخویی 
تنهایی، رفتارهای نابالغ و مشکالتی در یادگیری توالت رفتن 
و رشد زبانی از عوارضی است که دامنگیر کودکان درگیر در 

خشونت خانگی می شود.
دشوار شدن انجام تکالیف مدرسه، کاهش تمرکز، بی عالقه ای 
روان تنی،  بیماری های  آن،  پیرامون  موضوعات  و  مدرسه  به 
افسردگی، احساس انزوای اجتماعی، تمایل به خودکشی و 
شب ادراری، احتمال ابتالی این افراد به مصرف مواد، بارداری 
در دوران نوجوانی و رفتار مجرمانه در نوجوانان مواجه با خشونت 
خانگی بیشتر از کودکانی است که در خانه  با خشونت خانگی 

مواجه نبوده اند.
بنا بر مطالعات انجام شده، کودکانی که در خانه های پرخشونت 
ازجمله  تهاجمی  رفتارهای  دیگران  از  بیش  بزرگ شده اند؛ 
زورگویی بروز می دهند و بیش از سایرین احتمال دارد که وارد 

دعوا و درگیری شوند. 
را  قربانیان خشونت خانگی، آزار گر خود  چرا 

ترک نمی کنند؟ 
یکی از مهم ترین عواملی که باعث می شود قربانی، آزارگر را 
ترک نکند، وابستگی اقتصادی است. آزار جسمی کبودی و 
جراحت باقی می گذارد ولی آزار اقتصادی ومالی، اسلحه ی 
نامرئی است که آزارگردر دست دارد و قربانی در دام آن گرفتار 
است. آزارگر اجازه کار و یا اجازه دسترسی به حساب بانکی را به 
قربانی نمی دهد. قربانی خرجی می گیرد و باید دقیقا به آزارگر 

حساب پس بدهد.
گاهی نیز زنان می خواهند آن قدر در رابطه ی خشونت آمیز 
بمانند تا مرد آزارگر را تغییر دهند و او را متوجه کنند که چه طور 

مرتکب خشونت شده و به آنان آسیب زده است.
چرخه ی خشونت:

به وجود  زیاد وجود خشونت در یک خانه،  بسیار  به احتمال 
آورنده ی یک چرخه ی مستمر خشونت خانگی در نسل های 
آینده است. یعنی در خوش بینانه ترین پیش بینی، کودکانی که 
شاهد خشونت خانگی بوده اند، در زندگی آینده ی خود عامل و 

یا قربانی خشونت خانگی می شوند. 
• فاز اول تنش: فرد مهاجم عصبانی شده، شروع به تهدید 
می کند و سکوت سنگینی را به قربانی تحمیل می کند. قربانی 
تالش می کند فضا را آرام کند و در رفتار و گفتار خود دقت کند تا 

مهاجم را خشمگین تر نکند.
• فاز دوم بحران: فرد مهاجم خشونت جسمی، جنسی، روانی 
اقتصادی و کالمی را اعمال می کند. قربانی احساس تحقیر 
شدگی می کند و خود را در وضعیتی غیر عادالنه گرفتار می بیند.
• فاز سوم توجیه: فرد مهاجم تالش می کند رفتار خشن خود 
را توجیه کند. قربانی تالش می کند تا این توضیحات را درک 
کند. در مورد رفتار و گفتار خودش دچار شک می شود و خود را 

مسئول وضع پیش آمده احساس می کند.
• فاز چهارم ماه عسل: مهاجم پوزش می خواهد، درخواست 
کمک می کند یا حتی سخن از خودکشی به میان می آورد. 
کمک  مهاجمش  به  می دهد،  دیگری  شانس  او  به  قربانی 
می کند و تالش می کند تا رفتار خود را تغییر دهد. قربانی با 
پذیرش ضمنی اینکه رفتارش باید تغییر کند، بهانه را برای ایجاد 
خشونت روانی بعدی می دهد و به صورت تدریجی در موضع 

مورد خشونت واقع شده تثبیت می شود. 
راه حل هایی برای پیشگیری و مقابله با خشونت:

1- خانواده محوری؛ بهبود بخشیدن به روابط اعضاي خانواده 
در  فرزندان  مهارت هایی است که کمک می کند  بردن  باال  و 

خانواده مشکالت را به صورت هاي غیرخشن حل کنند
استراتژي ها  این  توسعه ای؛  اجتماعی-  استراتژی های   -2
به افراد جامعه یاد می دهد که با موقعیت هاي سخت چگونه 
کنار آیند و چطور مشکالت را بدون توسل به خشونت حل 
کنند. آموزش از طریق موسیقی، هنر و نقاشی، جهت سرزنش 
آگاهی  جهت  خیابانی  تئاترهاي  برپایی  و  خشن  رفتارهاي 

دادن،
۳- تغییرات ساختاری؛ کاهش فشارهاي اجتماعی از طریق 
ترویج دموکراسی، توزیع عادالنه درآمد، و تنظیم صحیح روابط 
اجتماعی است که نیازمند برنامه و اجرا در سطوح کالن اجرایی 

کشور است،
4- برخورد قانونی با خشونت؛ مشارکت نهادهای اجتماعی؛ 
آموزش و آگاهی اجتماعی و حمایت از قربانیان خشونت خانگی 
از طریق درگیر کردن صدا و سیما، آموزش و پرورش، برگزاری 
و  زنان  و  مردان  برای  مشاوره  و  اجباری  آموزشی  کالس های 

همکاری با سازمان های مردم نهاد.
وظیفه ی سیاست گذاران در مقابل خشونت خانگی:
مسئولیت اصلی تأمین امنیت زنان و کودکان و مردان در خانه 
بر عهده ی سیاست گذاران است و آن ها باید به منظور تحقق این 

امر گام های اساسی بردارند.
با  خانگی  خشونت  منفی  تأثیرات  پیرامون  آگاهی  افزایش 
درباره  کردن  صحبت  و  خانگی  خشونت  موضوع  کردن  باز 
آن، آموزش عمومی، ایجاد قوانین و سیاست های عمومی به  
منظور حمایت از کودکان، تخصیص منابع و حمایت از قربانیان 
می تواند سهم عمده ای در حل معضالت مربوط به این حوزه 

داشته باشد.
در حقیقت، خشونت خانگی باعث ویرانی همه ی کسانی است 
که در معرض آن قرار دارند و الزم است که متوقف شود. عادات و 
سنت هایی که مولد خشونت خانگی هستند و باعث بی اهمیت 

جلوه دادن تأثیر آن می شوند باید به چالش کشیده شوند.
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دنیای درونی بچه ها را دریابید!
علی نوائی "

    کارشناس و مربی کودکان
ali.navaee@yahoo.com

بچه ها و رابطه  ما با آنها به خصوص فرزندان مان روشن کننده ی راِه 
خودشناسِی ما هستند. خب در این بین یک سری از رفتارها مثل

مدام عصبانی شدن،  مدام کتک زدن،  مدام قضاوت کردن،  مدام 
سرزنش نمودن، مدام غرغر کردن، مدام تهدید کردن، مدام ...

افکار و تصمیم های پدر و مادر را به سمت خشونت می برد. و این 
بیرون از دنیای درونی بچه های ماست. 

دنیای درونی انسان ها همیشه وجود داشته و همیشه هم وجود 
خواهد داشت. 

خب قرار است ما به عنوان پدر و مادر، با چه چیزی بچه ها را به کشف 
دنیای درونشان نزدیک کنیم؟ قطعا با مدام عصبانی شدن، مدام 
کتک زدن، مدام قضاوت کردن، مدام سرزنش نمودن، مدام غرغر 

کردن، مدام تهدید کردن و
مدام ... بچه ها، رابطه ها و اتفاقاِت طبیعِی غیرقابل پیش بینی آن ها 

را هم با خشونت بار خواهیم آورد.
رفتاری  نوسانات  با  را  ها  بچه  درونِی  دنیا  خاصیِت  دهید  اجازه 
خشونت بار خود تغییر دهیم. دنیا درونی بچه ها محِل کشف آنهاست 

و هیچ راهی برای آنها شگف انگیزتر از کشف نیست.
بنابراین؛

بر توانایی های خود تمرکز کنید- دست از تحلیل بچه ها بردارید 
دست از دیدِن ضعف های بچه ها بردارید

دست از خشونت بر علیه بچه ها به علت برآورده نمودن نیازهای خود 
بردارید چه برآورده شدن این نیاز مثبت باشد چه منفی. در واقع بی 

نیاز برخورد کنید.
رفتارهای غیرعادی

پدر و مادری که بر اساس حال و احوال خود، یک روز فرزند خود را 
به اوج می برند و یک روز دیگر به پایین می کشند بسیار نگران کننده 

است.
تماِم خشونت های رفتاری - نیش زبان ها- کتک ها- مقایسه ها- 
تحلیل ها- تهدیدها- زور و اجبارها- باید و نبایدها- عصبانی شدن ها- 

داد و فریادها
و حتی تشویق ها و بت سازی ها بچه ها را غیر عادی می کند. خب 
یک سئوال این خشونت های مدام چه چیز را در مورد خودم به من 

نشان می دهد؟
اجازه دهید کمی نسبت به خودمان هوشیارتر شویم.

اجازه دهید هوشیاریتان تبدیل انعطاف پذیریتان شود.
اجازه دهید انعطاف پذیریتان شما را شفاف کند.

اجازه دهید شفافیتتان نسبت به واقعیت نگاهتان را تغییر دهد.
اجازه دهید نگاهتان تغییر کند تا جدای از افکار و واکنش ها فقط 

حضور داشته باشید.
در واقع به خود اجازه ندهید با خشونت رو  به روی جریاِن زندگی بچه 

ها بایستید.
بلکه اجازه دهید اندوه، خشم و درد عبور کند. با این عبور با خشونت 

به بچه ها گیر نخواهید داد.
در درون خودتان حضور داشته باشید.

با خودتان خلوت کنید.
کمی و فقط کمی تمرین کنید؛ کافی است هر روز دو درصد در روز 

تمرکز خودتان را به این کار اختصاص دهید.
فقط کافی ست در فاصله ای مناسب بایستیم و به خشممان اجازه 

دهیم تحمِل فاصله را آسانتر کند.
باور کنید و باور داشته باشید دنیای دیگری پشت رفتار بچه هایست 
که درکشان نمی کنیم! چه ایرادی دارد در مقابل دنیای بچه هایی 
که درکش نمی کنیم، سکوت کنیم؟  نمی شود که همیشه عصبانی 
بشویم، داد و فریاد کنیم، تهدید کنیم و کتک بزنیم. و اگر هم اینها 

نباشد، همیشه از خود دفاع کنیم و آنها را بترسانیم.
شاید بتوانیم تبدیل به همان سکوتی شویم که همه مان بسیار به آن 
نیازمندیم ؛ سکوتی سرشار از حضور و پذیرش. تغییر از خود ما و درون 

ما شروع می شود. نه از جا و شخص دیگری.
مدام خشونت و مدام مهارت ورزی در ابراز خشونت ما را آرام آرام سوق 
می دهد سمِت تنهایی، سمت انزوا. زیرا بسیار سریع تخریب خود را 
شروع می کنیم. چون ناپخته خشم خود را خالی می کنیم. و این 

یعنی بسیار ترسیده ایم. در واقع خشِم زیاد از ترِس زیاد است.
چرا خشونت؟!

اصال می دانید چرا میِل به خشونت داریم!
چون می خواهیم درد سریع تمام شود و نتیجه مشخص شود!

به همین خاطر چون سریع درد تمام نمی شود و نتیجه نمی دهد 
دنیا از دید افرادی که زیاد پرخاشگری می کنند، دنیاِی ناامنی ست. 

به همین خاطر این افراد همیشه آماده اند که از خودشان دفاع کنند 
و یا منتظرند که نشانه ای ببینند و حمله کنند. 

پس اگر از زاویه خشونت به دنیا نگاه کنیم، مدام می ترسیم؛ مدام 
ناامنیم. پس طرد می شویم.

می دانید چرا مدام می ترسیم و مدام ناامنیم؟
می ترسیم از این که قرار است از جایی که نمی دانیم کجاست بچه ها 

را تنبیه کنیم. برای همین حمله می کنیم. 
و نا امنیم از این که قرار است طرد شویم؛ پس اگر پدر و مادریم یا سر 
و کارمان با بچه هاست؛ بدانیم و درک کنیم که با خشونت، هم دنیای 

پیرامون خود و هم فرزندان مان را محلی ناامن می کنیم.

همان پدر و مادر واقعی باش!
پدر و مادر واقعی همان انسان هایی هستند که با صبر، استمرار بر آن 
و روش مندی رفتار می کنند یعنی می دانند و درک می کنند چه زمان 
و مکانی می توانند چه طور دیگری برخورد کنند؟! اگر بتوانیم صبورتر 
باشیم و آغوشی امن داشته باشیم گاهی از دیدِن بخش دیگری از 
شخصیت خود متعجب خواهیم شد؛ بخشی مهربان و رئوف که بسیار 
حمایت کننده است. گاهی قلبی بزرگ پشِت آن خشونت ها، پنهان 

است.
پدر و مادر واقعی همان هایی هستند که قدرت دارند اما از قدرتشان 

برای زور و اجبار بر روی بچه ها استفاده نمی کنند.
پدر و مادر واقعی همان هایی هستند که می توانستند از عشق 
و احساس تعلق بچه ها نسبت به خود در جهت راه انداختن کاِر 

خودشان استفاده کنند منتهی سواستفاده نکردند. 
پدر و مادر واقعی همان هایی هستند که با صبر و روش مندی خود، 
بی تجربگی  های بچه ها را می بینند اما اجازه می دهند در آرامش 
کنارشان بزرگ شوند. کمک می کنند تا بخش هایی که احتیاج به 
بزرگ شدن، عمیق شدن و بخشنده تر شدن دارند، رشد خودشان را 

داشته باشد.
همان ها که می توانستند خشم بورزند اما مهر ورزیدند. 
همان ها که می توانستد تهدید کنند اما حمایت کردند. 

همان ها که درک کردند و با سکوتشان اجازه می دهند تا بچه هایشان 
بیاموزند. 

همان پدر و مادری که قدرتمند هستند.
قدرتمند یعنی پدر و مادرهایی که با امنیت خاطر و احساس رضایت 

زندگی می کنند. نه با خشونت؛
قدرتمند یعنی پدر و مادرهایی که خودشان برای خودشان زندگی 
می کنند و احساس خوبی نسبت به انتخابهایشان دارند. نه احساس 

خشم؛
بنابراین فرزندان ما خشونت پدر و مادرشان را دوست ندارند.

 والدین قدرتمند
فرزندان ما باید بتوانند به والدین قدرتمند خود فارغ از مشکالت و 
مسائلی که دارند تکیه کنند. و خشونت این قدرت و تکیه را ضعیف و 

ضعیف و ضعیف می کند.
و به نظرم این قدرت و تکیه اول و پایانش همراهی و آرامش پدر و مادر 
با یکدیگر و در کنار هم بودن است. و این مهم باید هر روز و هر ساعت 

بیشتر و نمایان تر شود. 
خب شاید برایتان سئوال پیش بیاد که فرزندانمان به چه چیزهای 
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من و همسرم باید تکیه کنند؟ چه طور من و همسرم قدرتمند باشیم؟
پاسخ این سئوال بسیار ساده و پیش پا افتاده است. مواردی که ما 

فراموشمان شده است. همچون این که:
به هم اعتماد داشته باشیم- یادمان باشد که کی و چه زمانی به چی 
و کی نیاز دارد- به باورها، ارزش ها، افراد و دوست داشتنی های هم 
احترام بگذاریم-دکمک هم کنیم تا رشد کنیم- از موفقیت های هم 
خوشحال شویم- از هم صمیمانه تشکر کنیم- وقتی اشتباه کردیم 
بتوانیم بگوییم ببخشید- به حرفای هم گوش بدهیم بدون اینکه غرغر 
کنیم یا انتقاد و یا قضاوت کنیم- همیشه و هر کجا حواسمان به هم باشد

اگر پدر و مادر یک خانواده خودشان را تقسیم بندی و ارزش گذاری 
کنند و از هم دوری کنند و به انتخاب های متفاوت هم بی احترام کنند 
و خشونت به خرج دهند؛ خب چه اتفاقی برای این خانواده و فرزندان 

آن خواهد افتاد؟
به هر حال ما می توانیم وضِع موجود را هر چه که باشد تغییر بدهیم. 
وضعی که باعث خستگی و فشار در پدر و مادر قدرتمندی شده است 
که به هر دلیلی برایشان مسائلی پیش آمده است. فقط و فقط باید 

دست به انتخاب بزنیم.
یادمان باشد فرزندان ما به دیدِن پدر و مادر قدرتمند خود احتیاج 

دارند که به آنها در مسیر زندگی خود افتخار کنند و جلو بروند.
فرزندان ما به داستاِن زندگِی پدر و مادر قدرتمند خود احتیاج دارند 
که با افتخار سبک و شیوه ی زندگی خود را بدون فشارهای اجتماعی 
انتخاب کنند. نه با خشونت. یادمان باشد، فرزندان ما به ما افتخار 
می کنند؛ پس این ارزشمندی را بی خود و بی جهت با خشونت و 

نوسانات رفتاری از دست ندهیم.
مسئولیت صددرصد زندگی خود را بپذیریم

آرون نوه ی ماهاتما گاندی است. او با ارزش ترین درس زندگی اش 
را در هفده سالگی از پدرش یاد می گیرد. داستان از این قرار است:

یک روز پدرش از او می خواهد او را با ماشین به جلسه ای برساند. 
جلسه قرار بود در دفتر کار برگزار شود. مسافت خانه تا محّل کار پدر 
او حدودًا پانزده کیلومتر بود. وقتی به آنجا می رسند، پدر آرون از او 
می خواهد ماشین را به تعمیرگاه ببرد، صبر کند تا ماشین درست 
شود، و رأس ساعت پنج بعدازظهر هم بیاید دنبال او و به خانه برگردند. 
پدر آرون روی این نکته بسیار تأکید می-کند. چون برخالف همیشه 
که ساعت های زیادی کار می کرد ، آن روز دقیقًا می خواست سر 

ساعت پنج به خانه برگردد.
آرون به پدرش می گوید حتمًا سر ساعت پنج جلوی دفتر حاضر 

است. بعد ماشین را برمی دارد و به تعمیرگاه می برد. ظهر که شد، آرون 
می خواست برود ناهار بخورد و برگردد. اما تعمیرکار سوییچ ماشین را 

به او می دهد و به او می گوید: ماشین درست شده است!
می کند.  شهر   در  زدن  دور  به  شروع  و  برمی دارد  را  ماشین  آرون 
بعد چشمش به سینما می افتد و داخل می رود. آن روز در سینما او 

می توانست با یک بلیط دو تا فیلم تماشا کند! 
آرون آن قدر غرق تماشای فیلم شد که تا آخر فیلم دومی حتی به 
ساعت خود نگاه هم نکرد! ساعت شش و پنج دقیقه شده بود! آرون 
سریع سوار ماشین شدو با عجله خودش را به دفتر پدر رساند. پدرش 

خیلی آرام با حالتی طبیعی جلوی در به انتظار پسرش ایستاده بود. 
آرون از ماشین پیاده شد و به خاطر تأخیرش عذر خواهی کرد.

پدرش گفت: پسرم چرا دیر کردی؟ من نگرانت شدم. اتفاقی افتاده 
بود؟ 

بابا، تقصیر این مکانیک های بی عرضه  نه  آرون در جواب گفت: 
است! نمی توانستند بفهمند ماشین مشکلش چیست. تازه همین 
چند دقیقه پیش توانستند درستش کنند. به محض این که کارشان 

تمام شد، من ماشین را برداشتم و خودم را رساندم. 
پدر آرون حرفی نمی زند. او به پسرش نمی گوید که وقتی ساعت پنج 
و نیم می شود و می بیند او هنوز نیامده، نگران می شود و به تعمیرگاه 
زنگ می زند و تعمیرکار به او می گوید: ماشین سر ظهر آماده شد! پدر 

آرون می دانست که پسرش دارد به او دروغ می-گوید! 
حال خودتان را به جای پدر آرون قرار بدهید. حاال به این سؤال پاسخ 

بدهید:
فکر می کنید پدر آرون با او چه کار می کند؟ یعنی اگر ما به جای پدر 

آرون بودیم، با آرون چه کار می کردیم؟
پدر آرون سوییچ ماشین را به او می دهد و می گوید: پسرم تو با ماشین 

برو خانه. من باید پیاده بیام.
آرون می گوید: ولی بابا تا خانه پانزده کیلومتر باید پیاده راه بروید.

پدر جواب می دهد: پسرم اگر من توی این هفده سال نتونسته ام 
اعتماد تو را به خودم جلب کنم، پس حتمًا پدر خیلی بدی هستم. 
من باید تا خانه پیاده بیایم و به این فکر کنم که چه طوری می توانم 
پدر بهتری باشم. از تو می خواهم مرا به خاطر اینکه پدر بدی بودم 

ببخشی!
پدر با پای پیاده راه می افتد. آرون هم فورًا ماشین را روشن می کند. 
درست کنار پدرش شروع به حرکت می کند و به او التماس می کند که 
سوار شود. پدرش تقاضای او را رد می کند و همین طورکه به راهش 

ادامه می دهد، می گوید: نه پسرم! برو خانه برو خانه! آرون تمام راه 
را آهسته آهسته سوار بر ماشین همراه پدرش می آید و بارها از او 
خواهش می کند سوار ماشین شود. ولی پدر هر بار درخواست او را رد 
می کند. باالخره هر دو تقریبًا پنج ساعت و نیم بعد نزدیکی های یازده 

و نیم شب به خانه می رسند.
پدر وارد خانه می شود و بعد می رود می خوابد.

باورنکردنی چه درسی  تجربه ی  این  از  آرون می پرسند:  از  بعدها 
گرفتی؟

و او پاسخ می دهد: از آن موقع به بعد هرگز به هیچ انسانی دروغ 
نگفتم.

شاید مصداق های خشونت همچون تنبیه، ُغرُغر کردن، ایرادگیری، 
مالمت و مانند اینها، راه های ساده تری باشند. اما تعلیم و تربیت 
فرزند، نیاز به صبر و خویشتن داری دارد تا در نهایت تأثیر ماندگارتری 
را به جا بگذارد. نقش صبر و خویشتن داری در تعلیم و تربیت فرزندان، 
همانند نقش سر در بدن است. همان طورکه اگر سر از بدن جدا شود، 
بدن از بین می رود، اگر صبر و خویشتن داری نداشته باشیم، تعلیم و 

تربیت ما تباه می شود.
 خیلی اوقات پدران و مادران به خاطر بی صبری، خود را از دیدن 
زیبایی های زندگی محروم می کنند. درصورتی که می توانند با اندکی 
و  خود  زندگی  در  را  هایی  زیبایی  مدت،  طوالنی  در  هرچند  صبر 

فرزندان شان رقم بزنند که فراموش نشدنی است.
حاصل صبر و خویشتن داری، پنج چیز است:

ما عزیز می شویم و خوار نمی شویم.
صداقت داریم و نسبت ناروا نمی شنویم.

آنها را به آنچه می خواهیم دعوت می کنیم، و در نهایت سخنان ما 
سبك شمرده نمی شود.

بی دردسر، بدون خشونت و خیلی بهتر پرورش فرزندان خود را پیش 
می بریم و اّذیت نمی شویم.

آنها خشونت آمیز برخورد کنیم،  با  آنکه  فقط کافی است، بدون 
گذشت کنیم. همین!

پدر و مادر عزیز!
اگر می خواهیم زندگی خوبی داشته باشیم، باید از رفتارهای مخرب 

و خشونت آمیز نسبت به فرزندانمان دست برداریم!
بیاییم فرزندانمان را همان گونه که هستند بپذیریم. خشونت مداوم 
تأثیر مثبتی بر آن ها ندارد و فقط آن ها را از بین می برد و از ما روز به روز 

دور و دورتر می شوند.



طبقه بندی رفتاری انواع خشونت های خانوادگی

 تبیین مسأله خشونت:
1. خشونت، رفتاری است که برای آسیب رساندن 
به دیگری از کسی سر می زند و دامنه آن از تحقیر 
و توهین، تجاوز، ضرب و جرح تا تخریب اموال 
نوع  ترین  و قتل گسترده است. شایع  دارایی  و 
آن خشونت خانوادگی که در محیط خصوصی 
به وقوع می پیوندد و چون میان افرادی رخ می 
یا  خونی  ارتباط  صمیمیت،  سبب  به  که  دهد 
قانونی به یکدیگر پیوند خورده اند، جرم وابسته 
به جنسیت خاص محسوب می گردد که مردان 
به زنان روا می دارند. در واقع از رفتار جنس غالب 
در جامعه نشات می گیرد. خانواده در ایران دارای 
ویژگی های خصوصی خاصی است که دیگران 
اجازه دخالت در آن را ندارند، که محدوده فقط به 
محیط خانه ختم نمی شود، به طوری که حتی 
اگر رفتار خانوادگی در اماکن عمومی نیز صورت 
گیرد دیگران از دخالت مستقیم در آن خودداری 
کرده و وجود سازمان های نظارتی مانند کالنتری 
و دادگاه هایی که بر چگونگی رفتار افراد خانواده 
نظارت دارند، می تواند کمک موثری در جلوگیری 

بروز خشونت خانوادگی باشد.
2. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 
سال 1۳۸۷ اعالم کرد مه میزان شیوع خشونت 
خانگی علیه زنان در یک بررسی سراسری انجام 
امروزه  است.  بوده   ٪۶5 حدود  ایران  در  شده 
بسیاری از مشکالت موجود در جامعه برای زنان 
چون دردهای لگن، سردرد، بی خوابی، خستگی 
و افسردگی می تواند ناشی از عئاقب ناخوشایند 

خشونت در خانواده باشد.
خشونت علیه زنان یکی از معضالت اجتماعی 
کلیه کشورهای دنیا به حساب می آید و فقط خاص 
کشورهای جهان سوم و مسلمانان نیست. در واقع 
پدیده ای است کهن و جهانی که تمام کشورها 
متناسب با ویژگی های خود، باید ریشه های آن را 
بشناسند و با بسیج تمام امکانات به کنترل و مهار 
آن بپردازند. و این الگو حتما باید با زمینه های 
فرهنگی_ اجتماعی  مختلف کشورهای گوناگون 

منطبق شود.
۳. از مشخصات خشونت علیه زنان این است که 
از نظرها پنهان است. زنان تا کارد به استخوانشان 
آمیز خود حرفی نمی  از زندگی خشونت  نرسد 
زنند. در ایران نیز در اثر فشارهای سنتی هزارساله 

به  نیست.  آسان  زنان  علیه  خشونت  با  مبارزه 
را  زنان  علیه  خشونت  ایرانی  فرهنگ   طورکلی 
روامی دارد. براساس یافته های پیمایش ملی   از 
طول  در  که  اند  داده  نشان  تحقیق  مورد  زنان 
عمرشان توسط شریک جنسی مورد حمله یا زنا 
قرار گرفته اند. شواهد و مدارک نشان می دهد 
که در سال های اخیر خشونت های خانوادگی 
افزایش یافته، به طوری که در آمریکا میزان جرایم 
خشونت آمیز در خانواده حدود 2۹ درصد نسبت 
به سایر محیط های اجتماعی بیشتر شده است . 
زنان حدود ۸5 درصد قربانیان خشونت خانوادگی 
می باشند. درایران نیز خشونت خانوادگی ازهمان 
سال های آغاز ازدواج شروع می شود. مثال در   از 
زنان کتک خوردن  در خانواده آن ها وجود نداشته 
است. اما بقیه به کرات شرایط زندگی خانوادگی را 
بد و مشاجرات خانوادگی را جزئی از زندگی روزمره  
زنان آغاز خشونت در همان شب اول ازدواج بود. در 
مهم ترین پژوهش پیمایشی درباره خشونت علیه 
زنان در ایران در 2۸ استان )1۳۸2( در دفتر امور 
اجتماعی وزارت کشور و ومرکز امور مشارکت زنان 
ریاست جمهوری اجرا شد. یافته های طرح ملی 
نشان می دهد که۶۶ درصد زنان ایرانی از ابتدای 
زندگی مشترکشان حداقل یک بار مورد خشونت 
قرار گرفته اند. یافته های این تحقیق نشان می 
دهد که بیشتر تحت خشونت های روانی و کالمی 
قرار دارند. ۸۹/۸ درصد از زنان ایرانی گفته اند که 
در طول زندگی مشترک خود هرگز قربانی خشونت 
های جنسی و ناموسی نبوده اند. در این تحقیق 
وضعیت تحصیلی بر میزان همسر آزاری تاثیر دارد. 
زنان بی سواد بیشترین و زنان دارای فوق دیپلم و 
لیسانس کمترین خشونت را از اول زندگی مشترک 
خود تجربه کرده اند. زنان غیرشاغل نیز بیشتر و 
زنان شاغل کمتر خشونت را تجربه کرده اند. زنان 
55-5۹ ساله باالترین و زنان 2۰-24 ساله پایین 
خود  مشترک  زندگی  در  را  خشونت  موارد  ترین 

داشته اند.
باشد  نمی  علتی  تک  خشونت  نوع  این  ریشه 
اما  دارد.  ساختاری  و  فرهنگی  ریشه  بیشتر  و 
تحصیالت،  میزان  جمله  از  گوناگونی   عوامل 
اعتیاد، اختالالت   اقتصادی_ اجتماعی،  عامل 
شخصیتی و نحوه جامعه پذیری و تربیت فرد و... 
موثر می باشد. خشونت علیه زنان در ابعاد روانی، 

فرهنگی  و  اجتماعی  مالی،  جسمی،  جنسی، 
اتفاق می افتد که پیامدهای جبران ناپذیری از 
جمله روانی، استرس و فشار، اختالالت جسمی 
خصوصا بر فرزندان وارد می کند. وزنان تا خطر 
را کامال احساس نکنند لب به شکایت باز نمی 
کنند چون افشاء آن می تواند بر وخامت رابطه زن 
و شوهر بیافزاید در نتایج اغلب تحقیقات نشان 
از خانواده هایی بر می  افراد  داده شده که این 
آیند که کتک زدن یک رفتار عادی تلقی می شود 
و خودشان در دوران کودکی شاهد خشونت بوده 
اند. بنابراین بررسی این پدیده هم برای مسئوالن 
کشور هم برای کنش گران اجتماعی که در جامعه 
زندگی می کنند اهمیت  دارد. چون فرد پرخاشگر 
و خشن هرگز نمی تواند مورد اعتماد جامعه باشد.

و به دلیل نقش حساس زن در خانواده که نوعی 
پیوند اخالقی و عاطفی بین اعضای خانواده برقرار 
می کند، نباید آن را به عنوان موجودی فرو دست 

به حساب آورد.
های  خشونت  انواع  رفتاری  بندی  طبقه 

خانوادگی:
1-  خشونت  جنسی: این نوع خشونت ممکن 
زناشویی  خصوصی،  زندگی  حیطه  در  است 
به  الزام  صورت  به  و  بیفتد  اتفاق  خانوادگی،  و 
در  یکدیگر  با  محارم  رابطه  یا  شوهر  از  تمکین 
حلقه خویشاوندی علیه زن اعمال گردد. در واقع 
باید رفتاری جسمی و روانی اتفاق می افتد . در 
حقیقت آزار جنسی همراه با اجبار کمتر از آزار 
جسمی معمول است . بنابراین بد رفتاری جنسی 
همراه با اجبار یک الگوی غیر متعارف بوده و تغییر 
آن مشکل است . آزارروانی به شکل تهدید و انتقاد 
از روش رابطه جنسی همسر بیشتر متداول است. 
تحلیل فمینیستی ثابت میکند که تجاوزجنسی 
نتیجه ی منطقی تبعیض جنسی است. تجاوز 
فشار  اشکال  ترین  موذیانه  از  یکی  جنسی 
اجتماعی است. زیرا مدام به زنان موقعیت آسیب 
پذیرشان را یاد آوری می کنند. زنان ترجیح می 
دهند برای حفظ حرمت خود از این گونه موارد 
حرفی به میان نیاورند که این امر موجب از بین 
رفتن اعتماد به نفس، گوشه گیری از اجتماع و 

ایجاد روح بدبینی در زن می شود.
به  خشونت  نوع  این  جسمی:  خشونت   -2
شیوه های گوناگون ماند کتك خوردن، شکنجه و 

مریم تقی لو "

    کارشناس مدیریت خانواده
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قتل را در بر می گیرد یااز لمس کردن بدن زن شروع شده تا مرحله 
تجاوزجنسی، جسمزن را مورد آزار قرار می دهد. در واقع نوعی اقدام 
فیزیکی برای آسیب رساندن، ترساندن یا کنترل کردن روی همسر 
برای مثال سیلی زدن، ضرب وشتم، پرتاپ کردن اشیاء به سمت 

همسر وسوزاندن اندام ها و...
3- خشونت روانی: رفتار خشونت آمیزی که شرافت، آبرو و اعتماد 
به نفس زن را خدشه دار می کند . این رفتار به صورت انتقاد ناروا، 
تحقیر، بد دهانی، تمسخر، توهین، فحاشی، متلك، تهدیدهای 

مداوم به طالق دادن، یا از ازدواج مجدد کردن اعمال می شود.
4-خشونت مالی: در بسیاری از نقاط جهان، زنان به نیروی کار 
بی جیره ومواجب هستند و چنان چه مردان خانواده نخواهند از 
خودسخاوتی نشان دهند، ادامه زندگی زنان به مخاطره می افتد. 
گاه دچار سوء تغذیه می شوند و گاه حتی به ابتدائی ترین ضروریات 
زندگی دسترسی ندارند. افراد ذکور خانواده گاهی حتی زنان را از 
درآمد یا ارث خود محروم می کنند. نمونه های این نوع خشونت 
ندادن خرجی یا سوء استفاده های مالی از زن، کنترل دائمی مخارج 

زن و پنهان کردن میزان درآمد خود.
5- خشونت سیاسی: با عملکرد اهرم های قدرت رسمی یعنی 
دولت علیه زنان اعمال می شود. این نوع خشونت به صورت غفلت 
از حقوق انسانی زنان در قانون گذاری انعکاس می یابد و به صورت 
عدم پشتیبانی از برابری حقوق زن و مرد در سیاست گذاری ظاهر 
به استناد  و  از عملکرد فرهنگی دولت است  ناشی  می شود. که 
شده  تقویت  اجتماعی  هنجارهای  و  ازدین  خاصی  برداشتهای 

وگسترش یافته است.
و  دوستان  با  مالقات  ممنوعیت  اجتماعی:  خشونت   -6

خویشاوندان، حبس کردن زن در خانه، قطع کردن تلفن و...
۷- مسامحه یا غفلت: کوتاهی در برآوردن نیازهای فیزیولوژیك مانند 
سرپناه، امنیت، فراموش کردن زمان ها و رفتارهایی که برای همسر 

اهمیت دارد مثل سالگرد ازدواج، تولد و...
 اعتقاد به اقتدار مردانه  ناتوانی نسبی اقتصادی زن  اعتقاد به 
اینکه نقش زن فقط خانه داری است  خود پنداره منفی زنان  اعتقاد 
به اینکه زن مانند کودك است  اعتقاد به اینکه نظام قضایی جانب 
مردان را بگیرد. همسرکشی آخرین حد همسر آزاری است و رویدادی 
است که در آنزن و بیشتر از مرد، همسر و شریك زندگی خود را به هر 
دلیل به قتل ی رساند. و به شیوه های ضربه زدن،پرت کردن، آتش 
زدن، دار زدن، مسموم کردن و خفه کردن روی داده است . خشونت 

مردان عمدتا تهاجمی وخشونت زنان اصال دفاعی است.
که  است  از خشونت خانوادگی  متفاوتی  نوع  آزاری:  9- کودك 
سالیانه میلیون ها قربانی دارد و شامل هر نوع آسیب بدنی یا روانی، 
آزار جنسی، بی توجهی یا بد رفتاری به بچه ها می شود. در آمریکا به 
حدی فروان شده که مردم آن را یك فوریت ملی اعالم کرده اند. بیشتر 
کودك آزاری ها در خانواده مثل مواردی از تنبیه بدنی والدین نسبت 
به فرزندان است. علل چندی در مورد کودك آزاری وجود دارد از جمله 
: خشونت بین نسلی، باور همگان که تنبیه بدنی را شیوه ای مناسب 
در تربیت بچه ها می دانند، فقر، انزوا، بیکاری، مشکالت خانوادگی 
و بی سوادی که همه به فشار سنگین بر خانواده و در نتیجه به کودك 

آزاری ختم می شوند. 
10- سالمند آزاری: شامل آزار جسمی، روانی، سوء استفاده مالی 
و بی توجهی به سالمند است. بیشتر سالمند آزاری ها از نوع همسر 
آزاری است و ریشه در مشکالتی چون فشار های روحی، مشکالت 
شدید شخصی وتنگناها و وابستگی های مالی دارد  که مراقبت 

کنندگان از سالمندان با آن دست به گریبان اند.
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نبودن تبعیض
 در جمهوری اسالمی

اطمینان می دهم  به شما  »من 
کرد  پیدا  استقرار  که  وقتی 
آن  شما[...  رأی  ]با  حکومت... 
وقت خواهید دید که قضیه، قضیه 
تبعیض و تجزیه و اینها هیچ ابدًا 
اسالم  اول  از  نه  نیست.  مطرح 
مطرح بوده نه حاال مطرح است. 
اگر چهار روز یك نفر آدم قاچاق 
و خرابکاری  این مملکت  در  آمد 
این  اسم  به  ما  نباید  را  این  کرد، 
بگذاریم که مثاًل مسائل باید این 
طور باشد.« )صحیفه امام، ج ۷، 

ص: ۷۹(

ملت حق دارد هر رژیمی را 
برای خود انتخاب کند، اما نه 

برای آیندگان!
»البته ملت حق دارد که رژیمی 
حق  ملت  لکن  کند؛  اختیار  را 
آینده ها  برای  را  رژیمی  که  ندارد 
همه  امروز  یعنی  کند.  اختیار 
خود  دست  به  مملکت  مقدرات 
مردم باید اداره بشود. مردم حق 
عنوان  به  را  نفری  یك  که  دارند 
سلطان، به عنوان رئیس جمهور، 
کنند.  انتخاب  عنوانی  هر  به 
به  این صحیح است. خود مردم 
اختیار خودشان این کار را کردند. 
آیا مردم حق دارند که اآلن  لکن 
برای طبقات بعد، برای فرزندان، 
تکلیف  اآلن  فرزندان،  فرزنداِن 
حقی  همچو  هیچ  کنند؟  معین 
برای هیچ کس نیست.« )صحیفه 

امام، ج ۶، ص: 1۹۸(

نبودن تبعیض  در اسالم 
تبعیضی  یك  که  نکنید  »خیال 
در اسالم باشد؛ در اسالم تبعیض 
نیست. خیال نکنید که کسانی که 
در مرکز هستند یا علمایی که در 
مراکز علمی هستند تبعیض قائل 
باشند. این حرف ها نیست در کار. 
با هم هستیم  و  ما همه هستیم 
امام،  برادر هستیم.« )صحیفه  و 

ج ۷، ص: ۷۹(

اسالم برای همه است. 
»شما این را بدانید که اسالم برای 
یك قشر نیست، اسالم برای یك 
همه  برای  اسالم  نیست؛  طایفه 
است، اسالم برای بشر است، برای 
است.«  همه  برای  است،  انسان 

)صحیفه امام، ج ۷، ص: ۷۸(

اسالم برای هیچ گروه و فردی، 
ویژگی خاصی قرار نداده!

را  تبعیض ها  تمام  بزرگ  »اسالِم 
محکوم نموده و برای هیچ گروهی 
تقوا  و  نداده؛  قرار  خاصی  ویژگی 
کرامت  تنها  اسالم،  به  تعهِد  و 
امام،  )صحیفه  انسان هاست.« 

ج 11، ص: 5۶(

در ایران نباید اقلیت و 
اکثریت مطرح شود!

»قاعده اش این است که در ایران 
اقلیتی  این  اینکه  نباشد  مطرح 
است، آن یك اقلیتی است، این 
یك اکثریتی است. مگر اینها از هم 
جدا هستند؟ اخوت اسالمیشان 
مگر یکی نیست؟« )صحیفه امام، 

ج 11، ص: 2۹1(

حق ادارۀ کشور متعلق به 
همۀ قشرهای ملت است!

جمهوری  و  اسالم  پناه  »در 
داخلی  امور  اداره  اسالمی، حق 
تبعیض   هرگونه  رفع  و  محلی  و 
سیاسی  و  اقتصادی  و  فرهنگی 
ملت  قشرهای  تمام  به  متعلق 
است.« )صحیفه امام، ج 11، ص: 

)5۷

بازخوانی منشور برادری
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی/ 1397

ایران، گام نهادن در مسیر سیره  انقالب اسالمی  هدف 
نبوی و ایجاد جامعه ای در تراز جامعه نبوی و علوی بوده و 
هست. در کنار این هدف، تفاوت نظریات و وجود تمایالت 
گوناگون در جامعه انسانی واقعیتی انکارناپذیر است؛ لذا 
پس از پیروزی انقالب اسالمی، تفاوت و گاه مخالفتها در 
گونه های مختلف، نمایان شد؛ تفاوت هایی که می رفت بنیان 
انقالب را به لرزه در آورد. ولی امام خمینی با تذکرات و نصایح 
راهگشای خود، بحران را کنترل و تالطم را به آرامش تبدیل 
می کرد.  از میراث معنوی بر جای مانده از امام خمینی، 
پاسخ ایشان به نامه حجت االسالم محمدعلی انصاری ـ 
ـ بوده که با عنوان »منشور برادری«  یکی از اعضای دفتر امام 
در تاریخ انقالب اسالمی ماندگار شد. از نکات برجسته و 
درخشان این منشور، پذیرش هم زمان »وحدت و کثرت« 
می باشد؛ به این معنا که امام خمینی در پی ایجاد جامعه تک 
صدایی نیست، بلکه ایشان با به رسمیت شناختن تفاوتها و 

اختالفات، از همگان می خواهند در عین تفاوت و اختالف 
نظر، برادر و خیرخواه یکدیگر باشند و از دشمنی، نفی و طرد 
یکدیگر خودداری کنند. حاصل چنین نگاه و اندیشه ای، 
داشتن جامعه چندصدایی و در عین حال دارای وحدت 
و پویایی است. جامعه ای که افراد آن برادرگونه یکدیگر را 
دوست می دارند، به نظرات هم احترام می گذارند، آزادانه 
می اندیشند و با منطق، گفتگو می کنند؛ اما در هنگام عمل، 
بر مبنا و مدار قانون عمل می کنند.  مؤسسه تنظیم و نشر آثار 
ـ در آبان 1۳۹۰ همایشی برگزار کرد  ـ دفتر قم  امام خمینی 

که در آن به بازخوانی »منشور برادری« پرداخت. 
پس از برگزاری همایش، جهت تبیین بیشتر این پیام، از 
برخی فضال و پژوهشگران تقاضای ارائه مقاله یا مصاحبه 
علمی شد که تمام آنها و مجموعه سخنرانی های همایش و 
متن منشور برادری در کتاب »بازخوانی منشور برادری« ارائه 

شده است.
ـ قم شماره بازیابی در کتابخانه تخصصی امام خمینی 
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امام و گروههای مختلف سیاسی اجتماعی
گروه ها و طیف های مختلف در ابتدای انقالب، مادامی که 
مقابل نظام قرار نگرفته و علیه نظام کاری نکرده بودند، در 
ارائه فعالیت های تشکیالتی، کارهای علمی و داشتن نشریه 
مجاز بودند. بر همین اساس، گروه های مختلف سیاسی 
نشریه داشتند، حزب توده نشریه داشت، فدائیان هم مجاز 
بودند که اعالمیه بدهند و حتی در همین روزنامه اطالعات، 
سال ها در سالگرد شهادت حنیف نژاد و ... اعالمیه چاپ 
می کردیم. اینها واقعیاتی است که همه ما شاهدش بودیم. 
به دلیل نبود بعضی تشکیالت پایه ای و یا ضرورت تشکیل 

طیف ها، سازمان ها و احزاب جدید، تشکل های مختلفی 
به وجود آمدند که این تشکل ها مشابه هم نبودند؛ گرچه 
در اصل و پایبندی به اصول یکی بودند، منتهی در مشی 
امام  خاص  عالقمندان  داشتند.  نظر  اختالف  شیوه،  و 
خمینی و یاران ویژه ایشان، برایشان مبهم بود که کدام 
یک از این تشکل ها اصل هستند و باید اطاعتشان نمود. 
تا اینکه نامه تاریخی آقای انصاری نوشته شد و پیام ویژه 
ـ راهگشا گردید.  ـ که در پاسخ آن داده شد  حضرت امام 
منشور  بازخوانی  دعایی،  محمود  سید  االسالم  )حجت 

برادری، ص 24(

حق دخالت بر مقدرات دیگر 
کشورها را ندارید!

»شما خودتان به َحَسب حقوق 
مقدرات  بر  باید  شما  خود  بشر، 
خودتان حکومت کنید، بر مقدرات 
خودتان دست داشته  باشید؛ اما 
دیگر  یك کشور  مقدرات  بر  شما 
نمی توانید، بر مقدرات یك ملت 
مقدرات  بر  نمی توانید،  دیگر 
آنهایی که نیامدند هم نمی توانید 
شما دخالت کنید. حقی نیست 
برایتان. بنابراین سلطنت به این 
در  پشت  و  باشد  ارثی  که  معنا 
کسی،  یك  باشد  سلطان  پشْت 
حقوق  مخالف  و  نیست  قانونی 
بشر است.« )صحیفه امام، ج ۶، 

ص: 1۹۸(


