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محمد قائم عابدی "
انقالب اسالمی مردم ایران به رهبری حضرت امام 
خمینی یکی از حوادث مهم سده اخیر جهان محسوب 
می شود. انقالب اسالمی با توجه به دارا بودن جاذبه های 
ایدئولوژیک و هویت بخشی همچون حمایت از ملتهای 
محروم و مستضعف، حمایت از نهضت های دینی، 
و داشتن آموزه وحدت گرایی و اتحاد امت اسالمی، 
نهادهایی  تاسیس  و  انسانی  ارزش های  گسترش 
العالمیه، مجمع جهانی  همچون جامعه المصطفی 
تقریب مذاهب اسالمی، مجمع جهانی اهل بیت)ع( 
و فعالیت های فرهنگی توسط رایزنی های فرهنگی 
سفارت جمهوری اسالمی ایران، توانسته فرصت های 
زیادی در معرفی و گرایش به مکتب اهل بیت علیهم 
السالم را در جهان ایجاد نماید. همچنین انقالب ایران 
به لحاظ ماهیت و ویژگی های ممتاز شخصیتی حضرت 
امام خمینی بر مسلمانانی که پیرو مکتب اهل بیت)ع( 
بودند تاثیر عمیقی گذاشت به طوری که جایگاه شیعیان 
جهان را از حاشیه به مرکز ثقل تحوالت جهان اسالم 
منتقل کرد، که این خود دریچه ای را برای تحقیق 
به روی شرق شناسان و اسالم شناسان غربی گشود. 
اطالعات موجود گویای این واقعیت است که بعد از 
پیروزی انقالب اسالمی ایران، تعداد کسانی که از 
دریچه مکتب اهل بیت)ع( به دین اسالم گرویده اند، 
جمله  از  است.  یافته  افزایش  چشمگیری  طور  به 
کشورهایی که تحت تاثیر 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 حاصل حضور در 
میان شیعیان تایلند است که گوشه ای از ارادت و عالقه 
و عشق آنها به مکتب اهل بیت)ع( و امام خمینی را به 

تصویر کشیده است. 

شیعه در تایلند
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لطفا در یک نمای کلی کشور تایلند را معرفی 
نمایید.

تایلند که قرن ها با نام »سیام« شناخته می شد، شاهراه 
مذهب، فرهنگ غنی و مهاجرت جنوب شرق آسیا بوده 
است و با دارا بودن مساحت 513 هزار کیلومتر مربع و با 
و  متمایز  مهم،  کشورهای  از  نفری،  جمعیت 70میلیون 
تاثیرگذار در جنوب شرق آسیا به شمار می رود. نوع حکومت 
مشروطه سلطنتی و باالترین مقام کشور در حال حاضر 
»چاکری«  خاندان  از  دهم(  )رامای  »واجیرالونگکورن« 
پادشاه تایلند است. دین رسمی این کشور بودایی است که 
۹0 درصد مردم پیرو آن هستند. مقام عالی بودیسم تایلند، 
انجمن بودائیان است که در سال 1۹۴3 بنیانگذاری شده و 
تحت امر پادشاه است. اسالم دین دوم کشور تایلند است و 
مسلمانان حدود ۹ درصد جمعیت تایلند می باشند و 1 درصد 
باقی مانده پیروان سایر ادیان مسیحی، کنفسیوس، تائو، 

سیک و هندو می باشند. 
در خصوص آداب ، رسوم و فرهنگ مردمان 

تایلند اگر نکته ای هست بفرمائید. 
احترام به سالمندان و حتی مردگان از ویژگی های مردم 
این کشور است و افراد مسن حتما در تصمیم گیری ها و 
مراسمات خانوادگی نقش مهمی دارند. میهمان نوازی، صبور 
و با حوصله ، اهل مدارا بودن و شاد بودن از ویژگی های 
مردم این دیار است و به ندرت در این کشور رفتارهای تند 
و توهین آمیز مشاهده می شود. نسبت به مذهب و سلطنت 
بسیار حساس هستند لذا در معابد و کاخ های سلطنتی با 
احترام وارد می شوند و در آن اماکن لباس های پوشیده و 

مناسب استفاده می کنند و با دمپایی و کفش وارد این اماکن 
نمی شوند. در فرهنگ تایلند دست زدن به سر افراد نوعی 
بی احترامی محسوب می شود و با پا به چیزی اشاره نمی کنند. 
کتاب جزو اشیای با ارزش برای آنان است لذا در بازارها و 
حراجی ها کتاب را بر روی زمین نمی گذارند و حتما آن را 
روی میز قرار می دهند. رنگ زرد برای مردم تایلند چون 
رنگ سلطنتی هست لذا قابل احترام است و رنگ زرد را در 
سالروز سلطنت می پوشند و به نوعی حمایت خود از خاندان 
سلطنتی را اعالم می کنند. استفاده از غذاهای دریایی به وفور 
دیده می شود. کنار هم کار کردن زنان و مردان و پرکار بودن 
آنها از ویژگی های فرهنگ تایلند است. احترام به حیوانات و 
محیط زیست از اهمیت باالئی برخوردار است. تهیه ناهار و 
شام در بیرون منزل از فرهنگ مردم تایلند است و رستوران ها 
و مغازه های فروش غذا بسیار شلوغ است. احترام به پیروان 
ادیان و مذاهبـ  در عمل و نه در شعارـ  در میان مردم زبانزد 
است. گرایش تایلندی ها به دین و مذهب بسیار زیاد است و 
پرکاری ، تالش و قانون مندی از ویژگی های تایلندی هاست.
معنویت گرایی و رویکرد مردم به خصوص 
جوانان به مقوله دین را در جامعه تایلند توضیح 

دهید.
نکاتی را که عرض می کنم به این معنا نیست که جامعه 
تایلند دچار نابهنجاری و آسیب های اجتماعی و فردی نیست 
که این مهم مجال دیگری را می طلبد. حدود ۴7 هزار معبد 
بودایی در تایلند فعالیت می کنند که این آمار جدای از معابد 
ادیان دیگر است که کلیه این معابد با حمایت های مالی مردم 
و اهدای زمین و مشارکت در ساخت بنا و لو یک عدد کاشی 

صورت می گیرد. مراجعه و ازدحام مردم در معابد به خصوص 
در مناسبت های مذهبی بسیار چشم گیر است به طوری که 
برخی معابد تا صبح محل مراجعه مردم و اهداء نذورات و 
برگزاری مراسم نیایش به خصوص جوانان می باشند. در 
اسراف  و  کم فروشی  خیانت،  دروغ،  مردم  دینی  فرهنگ 
بسیار مذموم است. احترام به والدین، مشارکت در کارهای 
عام المنفعه و دستگیری از نیازمندان، احترام به سنت ها، حسن 
خلق و لبخند و در یک کالم شاخصه های رفتار مثبت فردی 
از ویژگی های اکثر مردم این کشور است. رابطه صمیمی و 
عاطفی مردم به خصوص جوانان با روحانیون مذهبی)مانک( 
و مراجعه به آنها از  نکات برجسته در بحث اقبال مردم به 

معنویت و دین در جامعه تایلند می باشد. 
و  تایلند  به  اسالم  ورود  چگونگی  مورد  در 

وضعیت جامعه مسلمانان توضیحاتی بفرمایید. 
تجاری  و  بندری  شهر  طریق  از  تایلند  به  اسالم  ورود 
»پتانی« در جنوب تایلند به حدود 700 سال پیش)قرن 13 
یا 1۴ م( برمی گردد. اینکه این ورود از طریق اعراب شبه 
جزیره یا هندی های تاجر پیشه و یا از طریق پادشاه منطقه 
مالکا در مالزی بوده است قابل تحقیق و بررسی است؛ گرچه 
ممکن است هر کدام از عوامل سهم خود را داشته باشند. به 
هر حال امروزه جامعه مسلمانان بزرگترین اقلیت دینی در 
تایلند محسوب می شوند. اغلب مسلمانان سنی مذهب بوده و 
شافعی مذهب که در بین آنان گرایشات صوفیانه به خصوص 
قادریه وجود دارد. جامعه مسلمانان به صورت پویا و کارآمد 
و بدون هیچ گونه تبعیضی  در تمامی مناصب و پست های 

حکومتی حضور فعال دارند. 

محسن حمیدی

تشیع در تایلند ریشه دار و 
جزئی از تاریخ مردم این 
سرزمین است

شرایط فرهنگی و اجتماعی شیعیان تایلند در گفت وگو با 

 امروزه اگر بخواهیم بدانیم که عزاداری شیعیان ایرانی 
در دوران صفویه به چه شکل بوده است باید عزاداری 

شیعیان آنجا را ببینیم.

محسن حمیدی کارشناس ارشد تاریخ و پژوهشگر ومدرس ادیان و استاد مدرسه امام خمینی، در این گفت وگو ضمن 
تشریح چگونگی ورود اسالم به تایلند،  به تبیین تاثیر مکتب اهل بیت در فرهنگ شیعیان جنوب شرق آسیا پرداخت.
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به  رسمی(  غیر  و  )رسمی  مسجد  در ۴500  مسلمانان 
عمده  که  دارند  اشتغال  تبلیغی  و  فرهنگی  فعالیت های 
حضور آنها در جنوب تایلند است . اهل بیت و نوادگان نبی 
مکرم اسالم در بین مسلمانان تایلند احترام ویژه ای دارند. 
مسلمانان جنوب در محدوده زمانی خاصی، داعیه استقالل 
هم داشته اند که در دوره پادشاه قبلی یعنی رامای نهم با 
سیاستی که پادشاه و دولت تایلند انجام داد این مسئله تعدیل 
شد و مسلمانان متوجه شدند که تجزیه نفعی به حال آنان 
ندارد و از آن موقع بود که مسلمانان در پارلمان ملی تایلند 
نماینده دارند که حقوق آنان را پیگیری می کند و دادگاه ها 
در مسائلی مانند ارث، طالق و مسائل دیگر اسالمی بر 
اساس مسلمان بودن اشخاص حکم صادر می کنند. حتی 
دولت تایلند اجازه داده است که بانوان مسلمان از عکس های 
محجبه در پاسپورت ها و شناسنامه های خود استفاده کنند و 
حجاب در مدارس و دانشگاه ها آزاد است. وزیر خارجه، وزیر 
کشور و ریاست پارلمان ملی تایلند تا مدت ها از مسلمانان 
بوده است. کتابهای مسلمانان در تایلند بدون هیچ محدودیتی 
به سهولت چاپ می شود. با توجه به ویژگی های فرهنگی 
مردمان این دیار تبلیغ اسالم با توجه به بعد رحمانی آن با 

اقبال مردم مواجه است.
 متاسفانه آنچه که در دهه های اخیر در جامعه مسلمانان 
تایلند شاهد آن هستیم، رواج گسترده وهابیت است. وهابیت 
با برنامه ریزی بلند مدت با تاسیس مساجد، جذب و گزینش 
دانشگاه های  و  مدارس  در  آنها  کردن  بورسیه  و  طلبه 
عربستان، انتخاب ائمه جماعات مساجد، و کارهای گسترده 
تبلیغی که انجام می دهد به دنبال وهابی سازی مساجد در 

جامعه اسالمی تایلند هستند.
و  بیت  اهل  مکتب  با  تایلند  مردم  آشنائی 

تشیع از چه زمانی آغاز می شود؟ 
علی رغم حضور 700 ساله مسلمانان در تایلند، اما هیچ 
تشکل سازماندهی شده اسالمی در تایلند قبل از ۴00 سال 
پیش مشاهده نمی کنیم. تا اینکه در سال 1605 میالدی 
شیخ احمد قمی )15۴3-1631م( به همراه برادرش محمد 
سعید برای یافتن فرصت های تجاری از ایران عصر صفوی 
از طریق راه دریائی وارد هند و از آنجا به شهر »آیوتایا« در 
کشور سیام )تایلند فعلی( در عهد پادشاهی »نارا سوان« کبیر 
وارد می شوند و به اشتغاالت تجاری می پردازد. شیخ احمد 
اصالتا اهل قم بوده و جوانی متدین که دغدغه های تبلیغی 
و آشنایی مردمان سیام با مکتب اهل بیت را در سر داشته 
است. برخی از شیعیان قدیم تایلند می گفتند: در گذشته که 
به محضر آیت اهلل مرعشی نجفی رسیده ایم ایشان با خاندان 
شیخ احمد کامال آشنا بودند و حتی محل زندگی ایشان را در 

یکی از محالت پایین شهر قم تایید می کردند. 
آوازه فعالیت های اقتصادی، انصاف و پاکدستی شیخ احمد 
قمی خیلی زود در شهر می پیچد و به دربار پادشاه سیام 
می رسد. پادشاه او را احضار می کند و شیخ احمد قمی کم کم 
وارد امور مالی دربار پادشاه می شود. کفایت، نبوغ و تیزهوشی 
که شیخ احمد داشته باعث می شود به سرعت پله های ترقی 
را طی کند. شیخ احمد در عهد پادشاهان بعدی به عنوان 
مشاور عالی و وزیر خزانه داری و بعدها مدیریت امور گمرگی 
و تجارت، امور خارجه و حل و فصل اختالفات و دعاوی 
خارجیان مقیم آیوتایا را به عهده می گیرد. شیخ احمد بعدها 
به مقام »چوال راج مونتری« یا شیخ االسالمی رسید، مقامی 
که بر اساس آن اجازه یافت تا مذهب شیعه اثنی عشری 
را به جامعه تایلند معرفی کند. او در یکی از منازعاتی که 
مخالفین شاه علیه سلطنت انجام می دهند با درایت پادشاهی 
سیام را حفظ می کند که بعد از آن به پاس فداکاری هایی 

که شیخ احمد قمی در نظام حکومتی تایلند انجام می دهد، 
از طرف پادشاه به مقام »چاوپرایا بوورن راج نایوك« به 
معنای شخصیت فوق العاده می رسد. او در مدت حضورش 
در تایلند با خانمی به نام »چوئی« ازدواج می کند که فرزندان 
مشترکشان بعدها تاثیرات زیادی در تایلند می گذارند. آثار 
محل زندگی ایشان امروزه در دانشگاه شهر آیوتایا قرار گرفته 
و مقبره ایشان در دانشکده تربیت معلم آیوتایا قابل احترام 

است. 
شیخ  االسالمی  شیخ  منصب  خصوص  در 
احمد قمی و تطور آن در فرزندان ایشان بیشتر 

توضیح بفرمایید.
با ورود شیخ احمد به آیوتایا و راه اندازی تشکیالت اسالمی 
در این منطقه، برای نخستین بار اسالم بصورت جدی و 
نظام مند در میان مردم معرفی و تبلیغ شد. مذهب شیعه، 
خط عربی و زبان فارسی به دلیل نفوذ وی و پیروانش در این 
کشور گسترش یافت. شیخ احمد منصب شیخ االسالمی که 
بزرگترین مقام عالی جامعه مسلمانان و مشاور عالی پادشاه 
در امور مسلمانان بوده را به دست می آورد که این منصب تا 
شیخ االسالم سیزدهم یعنی سال 1۹35م در اختیار شیعیان 
و نوادگان شیخ احمد قمی بوده است. لذا در آن زمان شیعیان 
بیشترین جمعیت مسلمانان تایلند را تشکیل می دادند. منصب 
شیخ االسالم چهاردهم به بعد و تا به امروز در اختیار اهل 
سنت می باشد.  به خاطر ضعیف شدن مذهب تشیع، بسیاری 
از شیعیان به مذهب تسنن گرایش پیدا کردند و همچنین 
بسیاری از شیعیان و نوادگان شیخ احمد به خاطر مصالح 
حکومتی و سیاسی و اینکه بتوانند جایگاه خود را در نظام 
پادشاهی تایلند حفظ کنند به آئین بودا گرایش پیدا کردند که 
خاندان»بوناك« که از خاندان بودایی و صاحب نفوذ با تعدد 
مشاغل حکومتی هستند از نوادگان شیخ احمد قمی بوده 
که امروزه مسلمان نیستند. شیخ االسالم امروزه به همراه 
شورای ملی مسلمانان که پنج نفر هستند از طرف شورای 
سلطنت انتخاب می شوند. شیخ االسالم عالی رتبه ترین مقام 
در جامعه اسالمی تایلند می باشد که به عنوان مشاور عالی 
شاه در امور مسلمانان شناخته می شود. وظیفه تشکیالت 
شیخ االسالم مشاوره دادن به وزرای آموزش، رفاه و کشور 
در خصوص زندگی مسلمانان و قوانینی که با همه مسلمانان 
ارتباط مستقیم دارد می باشد. هر استان هم دارای شورای 
اسالمی هست که بر امور مسلمانان نظارت دارد و همچنین 
شورای استان نظارت بر مدارس اسالمی در مقطع ابتدایی و 
متوسطه را بر عهده دارد. یکی از کارهای تشکیالت شورای 

مسلمانان فرستادن مسلمانان به حج عمره و تمتع است.
چیزی  چه  در  را  احمد  شیخ  موفقیت  رمز 

می دانید؟
شیخ احمد قمی موسس تشیع در تایلند است که مکتب اهل 
بیت را به مسلمانان و جامعه تایلند معرفی کرد. او جذابیت های 
آموزه های تشیع را برای مردم تشریح می کند. نکته ای که 
نباید از آن غفلت کرد این است که خود شخصیت شیخ 
احمد نقش مهمی در گسترش تشیع داشته است یعنی به 
قدری مردم تایلند به این شخصیت ـ به خاطر خدمات و 
ویژگی های شخصیتی اش که اشاره شد ـ عالقه داشتند و 
دوستدارش بودند که کم کم عالقه مند می شوند که پیرو 
مذهب و مرام ایشان بشوند که این نشان دهنده عملکرد 
بسیار مثبت شیخ احمد در تایلند می باشد. شیخ احمد قمی به 
خاطر اخالص، نبوغ، درایت، تیزهوشی و اثرگذاری که داشته 
در اذهان مردم تایلند ماندگار شده است. حتی برخی معتقدند 
که شیخ احمد به خاطر مقبولیت اجتماعی و سیاسی که داشته 
در مقطعی می توانسته خود را به عنوان پادشاه تایلند معرفی 

کند که اگر این اتفاق افتاده بود امروزه ما تاریخ تایلند را باید 
به شکل دیگری بررسی می کردیم.

مشخصاً شیخ احمد قمی چه میراثی را در 
تایلند از خود به یادگار گذاشته است؟

به هر حال تشیع و معرفی خاندان عصمت و طهارت به 
مردم تایلند بزرگ ترین میراث شیخ احمد است. اما شاخصه 
این میراث که رمز بقای تشیع و نقطه وحدت، و شمعی است 
که شیعیان تایلند به دور آن جمع می شوند و از حرارت و 
عشق به آن وجود خود را سیراب می کنند، برگزاری مجالس 
پرشور عزاداری اباعبداهلل الحسین علیه السالم است. امام 
حسین علیه السالم را به مسلمانان و شیعیان تایلند معرفی 
می کند و شیوه عرض ارادت و عزاداری را به شکل سنتی ای 
که در عهد صفویه بوده در تایلند برگزار می کند. شیعیان 
این مراسمات ، تعزیه  ها و سینه زنی ها را برگزار می کردند، 
حضرت  برای  کتیبه هایی  و  می پوشیدند  مشکی  لباس 
اباعبداهلل الحسین )ع( و شهدای کربال می نوشتند. شیعیان 
در عزاداری هایشان »یاحسین یا حسین« سر می دادند و 
کسانی که از دور می شنیدند چون برایشان مفهوم نداشته 
و با لهجه بوده، لذا مردم بومی شیعیان را به نام »جاوسن« 
معرفی می کردند. تا به امروز که بیش از چهار قرن از حضور 
شیخ احمد قمی در تایلند می گذرد این مراسمات همچنان با 
شور و هیجان خاصی در میان شیعیان قدیم و جدید تایلند در 

امام باره ها)حسینیه ها(  و مساجد تایلند برگزار می شود. 
اگر ممکن است گوشه ای از آداب و رسوم 
عزاداری ها و برگزاری مراسمات شیعیان تایلند 

را برای ما بیان بفرمایید.
اعتقاد من این است که امروزه اگر بخواهیم بدانیم که 
عزاداری شیعیان ایرانی در دوران صفویه به چه شکل بوده 
است باید عزاداری شیعیان آنجا را ببینیم. سینه به سینه از 
اجدادشان تا به امروز به دستشان رسیده است یعنی کاماًل 
مراسمات آنها اصیل و بکر باقی مانده است. امروزه در خانه 
بعضی از اهل سنت و حتی برخی از بودایی ها میراثی از 
عزاداری اباعبداهلل )ع(  ـ یا به صورت دست نوشته و یا 
به صورت کتیبه هاـ  که نشان از ارادت مردم به امام حسین 
علیه السالم است، مشاهده می شود و وقتی از آنها بپرسیم 
که اینها از کجا آمده است؟ می گویند: همین قدر می دانیم 
که این از اجداد ما به عنوان میراث به ما رسیده است که 
نشان از شیعه بودن نیاکان آنها دارد. در دوره نواده هشتم 
شیخ احمد قمی به نام »سین احمد جوال« به قدری روابط 
شیخ االسالم و پادشاه دوستانه بوده است که پادشاه وقت در 
ایام عزاداری امام حسین )ع( لباس مشکی بر تن در مراسم 
شیعیان شرکت می کرده و این نشان از تعامل باالی شیعیان 
و حکومت پادشاهان تایلند داشته است. پادشاه قبلی تایلند 
یعنی رامای نهم که دو سال پیش فوت کرد هم به امام باره 
ها و مساجد شیعیان سر می زد و هدایایی از طرف خاندان 
سلطنتی به این اماکن داشته است که تصویر این حضور 

موجود است.
نکته مهمی را می خواستم اشاره کنم: بعد از بررسی های زیاد 
که در خصوص عزاداری شیعیان تایلند انجام داده ام می توانم 
بگویم که واقعا نحوه عزاداری آنها بیشتر شبیه یک مناسک 
دینی است که جزءجزء آن با آداب خاصی آغاز می شود و 
به پایان می رسد. می توان گفت چیزی شبیه مناسک حج . 
عمدتاً مراسمات عزاداری امام حسین علیه السالم در تایلند 
از روز پنجم ماه محرم به صورت پرشور برگزار می شود. 
در شب هفتم محرم عزاداران با پای برهنه از میان آتش 
می گذرند و پیاده روی می کنند و این مراسم با این انگیزه 
انجام می شود که شیعیان امام حسین علیه السالم را در ورود 
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ایشان به صحرای گرم کربال و مصائبی که در روز عاشورا بر 
آن حضرت واقع شده همراهی می کنند. این مراسم با آداب 
خاصی با سوزاندن چوب های مخصوصی که حرارت باالئی 
دارد آغاز می شود و در مدت 20 دقیقه به پایان می رسد. که 
در واقع نوعی بیعت با امام حسین )ع( محسوب می شود. 
این مراسم با شور خاصی و در شب و با دعای مخصوصی 
انجام می شود و شیعیان با اذکاری که می گویند از آتش رد 
می شوند و مراسم پایان می رسد. و مراسم با شور و حال زائد 
الوصفی برگزار می شود. آنچه در این مراسمات موج می زند 
آن خلوص و عشقی است که در شیعیان تایلند به امام حسین 
علیه السالم وجود دارد. همچنین کاله مخصوصی که توسط 
پادشاه به شیخ احمد قمی به عنوان نماد شیخ االسالمی اهدا 
شده و شیخ احمد آن را بر روی سر خود می گذاشته است 
امروزه نمونه آن در مراسمات شیعیان استفاده می شود. گرچه 
اصل این کاله که مربوط به شیخ االسالم های مختلف بوده 
امروزه در موزه تایلند نگهداری می شود. اما در مراسمات 
مذهبی آنان این کاله را بر سر شیعیان می بینیم که میراثی از 
شیخ احمد در ایام عزاداری محسوب می شود. خود تایلندی ها 
شعر تایلندی در عزاداری هایشان ندارند و اشعاری که در 
این مراسمات خوانده می شود عمدتاً به زبان فارسی است. 
گرچه در دهه های اخیر از فرهنگ شبه قاره هند نیز عزاداری 
هندی ها و پاکستانی ها و اشعار اردو زبان در عزاداری ها وارد 
شده است. عمدتا همین اشعار فارسی محتشم کاشانی که 
میراثی از دوره صفویه است امروزه در تایلند در مراسمات 
که  است  چه شورش  این  »باز  می شود  استفاده  شیعیان 
درخلق عالم است/  باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم 
است« . حمل تربت توسط شیعیان در این روز از رسوم قدیم 
عزاداری است. نمادی به عنوان ضریح امام حسین علیه 
السالم ساخته اند و در باالی چوب های تزیین شده ای قرار 
داده اند و در ایام تاسوعا و عاشورا آن را بر شانه های خود حمل 
می کنند و دور تا دور حسینیه ها و مساجد آن را می چرخانند 
و هروله کنان اذکار عزاداری را »یا حسین یا حسین« گویان 
ادامه می دهند. آنچه در میان شیعیان تایلند معروف و مجرب 
است اینکه خانم هایی که باردار نمی شوند در روز عاشورا 
اناری  را باالی تربت قرار می دهند و در عاشورای بعد آن انار 
خشک شده را بر می دارند و دانه های آن را استفاده می کنند. 
بسیاری از خانم ها با اعتقاد به این کار صاحب فرزند شده اند. 
استفاده از اسب در تعزیه و مکالمه حضرت سکینه با ذوالجناح 

از جمله مراسمات شیعیان قدیم است.
آیا در عزاداری شیعیان رسومات غلط هم راه 

پیدا کرده است؟
در  قدیم خود  بر سنت های  تایلند  قدیم  شیعیان  عمدتا 
عزاداری مانده اند، اما شیعیان جدید که عمدتا در جنوب تایلند 
هستند سبک عزاداریشان برگرفته از انقالب اسالمی است؛ 
لذا عبور از آتش، استفاده از اسب، قمه و تیغ زنی در بین آنها 

مرسوم نیست.
سابقه قمه زنی در تایلند آنگونه که شیعیان می گویند به دوره 
حکومت آیوتایا و شیعیان قدیم در دوره شیخ احمد، فرزندان 
و نوادگان ایشان، یعنی شیخ االسالم های بعدی برمی گردد و 
ماندگار شده است. اما امروزه در میان شیعیان قدیم به خاطر 
تبلیغاتی که مبلغین آگاه و روشن بین تایلند داشته اند آمار قمه 
زنی و تیغ زنی به حداقل رسیده است و عمدتا در مراکز 
شیعیان، برادران هندی و پاکستانی های مقیم هستند که به 
آن مراکز می آیند و مراسمات قمه زنی و تیغ زنی را اجرا 
می کنند. امام جماعت مسجد »کودی لونگ« می گفتند: در 
گذشته در اینجا بیش از 800 نفر از شیعیان بومی قمه و تیغ 

می زدند که امروزه به خاطر تبلیغات به 25 نفر رسیده است.

زمینه تبلیغ تشیع در تایلند چگونه است؟
به صراحت عرض می کنم که در شرق آسیا، تایلند بهترین 
کشور و جایگاه و بستر بسیار مناسبی برای تبلیغ مکتب اهل 
بیت نسبت به کشورهای مالزی، اندونزی، سنگاپور، میانمار 
و سایر کشورهای شرق آسیا، به حساب می آید. تشیع در 
تایلند ریشه دار و جزئی از تاریخ مردم این سرزمین است و 
موضوع جدیدی نیست. در سال 1۹۹1 در یک کودتایی که 
ارتش انجام می دهد دولت نظامی در تایلند سر کار می آید 
و مسجدی را در شهر »پتانی« در جنوب تایلند تصرف 
می کنند. مسلمانان که بیشترشان سران شیعه شهر »پتانی« 
ژنرال  می دهند.  انجام  را  آمیزی  اعتراض  تجمع  بودند، 
»سونتان خانگ« سخنرانی بسیار ناروایی را علیه شیعیان 
آقای  بعد  روز  انجام می دهد. بالفاصله در  در آن محفل 
»گوگلیت پرا موت« نخست وزیر وقت مقاله ای در پاسخ به 
این فرمانده نظامی ارتش می نویسد و در آن مقاله می گوید 
که او نمی داند شیعیان چه کسانی هستند و چه خدماتی برای 
تایلند انجام داده اند؟ همانطور که مالحظه می شود زحمات 
شیخ احمد قمی و شیعیان در تایلند محفوظ است و خدمات 
شیخ احمد به پادشاهی و مردم تایلند هنوز در تاریخ تایلند 
ماندگار است و رویکرد حکومت تایلند به شیعیان هنوز هم 

اینگونه است.
نکته دیگر اینکه دولت تایلند قائل به تسامح و آزادی در 
مواجه با ادیان و مذاهب است. دولت می گوید تا زمانی که 
آموزه های ادیان و مذاهب موجود در تایلند، ترویج خشونت 
نکند و به ادیان و مذاهب دیگر احترام بگذارد، در تبلیغ آزاد 
هستند؛ لذا در چند سال اخیر مالحظه می کنیم که دولت 
تایلند با تفکر وهابی دارای زاویه شده است و مردم تایلند 
هم که طرفدار آرامش و آموزه های انسانی هستند خیلی به 

وهابیت روی خوش نشان نداده اند. 
امروزه وقتی با بوداییان و پیروان ادیان دیگر صحبت می کنیم  
و سخنان و تفکرات شیعه و آموزه های اهل بیت را برای آنان 
مطرح می کنیم کاماًل فرق بین تفکرات جامعه سنی مذهب را 
با جامعه شیعه تشخیص می دهند و در بعضی موارد هم تعجب 
می کنند که شما چقدر روشنفکر هستید. لذا پیروان ادیان در 
تایلند شیعیان را گروه مسلمان پیشرفته می دانند و حتی در 
رادیو و برنامه های تلویزیونی هم می گویند شیعه یعنی مسلمان 
پیشرفته و روشنفکر، و این نکته مهمی برای ماست که از این 

طریق به فعالیت ها و تبلیغاتمان ادامه دهیم.
آیا غیر مسلمانان تایلند امروزه با شیخ احمد 

قمی آشنا هستند؟ 

رمز ماندگاری تشیع و حتی اسالم در تایلند را می توان 
اقدامات خالصانه و شخصیت شیخ احمد قمی دانست که 
در تاریخ تایلند ماندگار شده است و راه اندازی شعائری مانند 
عزاداری امام حسین علیه السالم که نقطه وحدت شیعیان 
در همه جای دنیا است. اما نکته دیگری که باید مطرح 
شود جایگاه شیخ احمد قمی در تاریخ امروز تایلند است. 
شیخ احمد در شهر آیوتایا در سال 1631میالدی در سن 
از دنیا می رود و در همان محل زندگی اش  88 سالگی 
محله »گائی« که امروزه دانشگاه تربیت معلم هست، دفن 
می شود. در سال 1۹۹0 با همت رایزنی فرهنگی جمهوری 
اسالمی و »بنیاد شیخ احمد قمی« متناسب با شأن شیخ 
احمد قمی که در آنجا به شیخ احمد فقیه هم شهرت دارد، 
مقبره ای با معماری اسالمیـ  ایرانی بنا کرده اند. امروزه مزار 
شیخ احمد قمی مورد احترام همه جامعه تایلند اعم از شیعه و 
سنی و حتی بودایی هاست که به ایشان توسل پیدا میکنند. 
مردم شیخ احمد قمی را به عنوان »آقای رحیم« می شناسند 
و معتقدند که ایشان هیچکس را دست خالی رد نمی کند. 
حتی ملیت های چینی،کامبوجی، برمه ای و... که به آیوتایا 
می آیند به مزار شیخ ادای احترام می کنند. امروزه نوادگان 
شیخ احمد که خاندان های بزرگی را تشکیل می دهند مورد 
احترام مردم تایلند هستند و با آنها که صحبت می کنیم با 
افتخار خود را ایرانی معرفی می کنند. نوادگان ایشان مرکزی 
را به عنوان بنیاد شیخ احمد قمی راه اندازی کرده اند که 
همه ساله سالگرد باشکوهی برای ایشان برگزار می کنند و 
نوادگان ایشان با هر گرایش مذهبی و هر مقامی که داشته 
باشند در این مراسم شرکت می کنند و اینگونه یاد شیخ 
احمد هر سال در تایلند زنده نگه داشته می شود. مراسم 
همه ساله از سوی بنیاد شیخ احمد قمی که توسط نوادگان 
وی اداره می شود برگزار می گردد. در سال های گذشته که 
هیئت ایرانی از شهر قم در مراسم سالگرد شرکت کرده 
بودند، رئیس بنیاد مذکور که از نوادگان شیخ احمد قمی 
می باشد در بخشی از سخنان خود ضمن ابراز خوشحالی 
فراوان از حضور شهروندان قمی در این مراسم، بیان داشت: 
ما خوشحالیم که برادرانمان از قم در مراسم یادبود پدرمان 
حضور دارند، ما شهر قم را به عنوان زادگاه پدری خود 
دوست داریم و به آن عشق می ورزیم چرا که هم اکنون 
فرزندانی از نسل شیخ احمد هم در تایلند و هم در قم زندگی 

می کنند.
در خصوص نقش انقالب اسالمی در تشیع 

تایلند توضیحاتی بفرمایید.
که  کشوری  هر  در  را  امامی  تشیع  تاریخ  بحث  امروزه 
بخواهیم بررسی کنیم به دو دوره تقسیم می شود، قبل از 
انقالب اسالمی و بعد انقالب اسالمی که متاثر از نهضت و 
شخصیت امام خمینی می باشد. شیعیان جدید تایلند مربوط به 
بعد از انقالب اسالمی و خود را مرهون امام خمینی می دانند. 
شیعیان قدیم عمدتا در بانکوك ساکن بودند. قبل از انقالب 
ایران در جنوب تایلند مناطقی همچون ناخان سی تامارات، 
ساتان و پاتالونگ گر چه همه مسلمان بودند اما شیعه ای 
وجود نداشت. اما االن چندین حسینیه، مسجد و چند هزار 
نفر شیعه وجود دارد که خود را شیعه خمینی می نامند که 

حکومت نظر مثبت به آنها دارد. 
تشیع تایلند امروزه نیاز به تقویت و حمایت دارد و تقویت آن 
به برنامه های فرهنگی، اقتصادی و رسانه ای وابسته است.  به 
عنوان نمونه وهابیت در تایلند پنج کانال تلویزیونی در اختیار 
دارد که به صورت 2۴ ساعته به پخش برنامه های تبلیغی 
وهابیت و تبلیغات مسموم علیه شیعیان مشغول است. اما 

شیعیان چنین امکاناتی را در اختیار ندارند.

دولت تایلند قائل به تسامح و آزادی 
در مواجه با ادیان و مذاهب است. دولت 
می گوید تا زمانی که آموزه های ادیان و 

مذاهب موجود در تایلند، ترویج خشونت 
نکند و به ادیان و مذاهب دیگر احترام 

بگذارد، در تبلیغ آزاد هستند؛ لذا در چند سال 
اخیر مالحظه می کنیم که دولت تایلند با تفکر 
وهابی دارای زاویه شده است و مردم تایلند 
هم که طرفدار آرامش و آموزه های انسانی 
هستند خیلی به وهابیت روی خوش نشان 

نداده اند.
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کیفیت آشنایی شما با حضرت امام خمینی و 
انقالب اسالمی چگونه بود و از چه زمانی با نام امام 

خمینی و انقالب اسالمی آشنا شدید؟
در مورد آشنایی من با امام خمینی باید بگویم که تقریبا ۴2 سال 
پیش من با نام آیت اهلل روح اهلل خمینی در کراچی پاکستان آشنا 
شدم و هنگامی که به نجف اشرف رفته بودم با نام ایشان به 
عنوان مرجع تقلید آشنا شدم. آن زمان من برای تحصیل علوم 
دینی به پاکستان رفته بودم و در مدرسه »جعفریه« در کراچی 
درس می خواندم. نکته ای که در آن زمان برای ما جالب بود این 
است که رساله های عملیه که از مراجع تقلید به دست ما می رسید 
همه با جلدها و صحافی های خوب بود ولی رساله امام خمینی 
بدون جلد برای نخستین بار به دست من رسید و این برای من 
جای تعجب داشت که چرا اینگونه است؟ آشنایی من با نام امام 
خمینی برای نخستین بار به این گونه بود. آشنایی بیشتر من با 
نام و اندیشه های امام خمینی نیز به همان دوران برمی گردد؛ 
هنگامی که ما در مدرسه جعفریه درس می خواندیم صبح ها 
دروس آکادمی می خواندیم و عصرها دروس دینی. آن زمان 
در ایران تظاهرات شروع شده بود و اخبار تظاهرات و اعتراضات 
مردم ایران به ما هم می رسید و این برای ما جای سؤال بود که 
چرا چنین اتفاقاتی در ایران در حال رخ دادن است؟ من در آن 
ایام جوان کم سن و سالی بودم و از مسائل سیاسی آگاهی اندکی 
داشتم. لذا هنگامی که به کالس درس می رفتم از استادم سؤال 
می کردم که چرا در ایران چنین اتفاقاتی در حال رخ دادن است؟ 
استاد ما که در نجف تحصیل کرده بود به ما توضیح داد که آیت 
اهلل روح اهلل خمینی از مراجع تقلید است که از ایران به ترکیه و 
سپس به عراق تبعید شده و رهبری سیاسی مردم را به عهده 

گرفته است و به مبارزه با ظلم و فساد شاه و حکومت ایران قیام 
کرده است. از آن زمان بود که من با نام امام خمینی و حرکت 
انقالبی و نهضت مردم ایران به طور کامل آشنا شدم. البته آن 
زمان در مدرسه علمیه ای که ما درس می خواندیم تعدادی از 
طالب پاکستانی از حضرت امام خمینی تقلید می کردند. پس از 
مدتی که در کراچی درس خواندم برای ادامه تحصیل به کویت 
رفتم. اول انقالب بود که من به کویت رفتم و سپس به نجف 
رفتم. وقتی که امام به قم آمد مدت کوتاهی که در قم توقف 
کرد همان موقع من به ایران آمدم و از آن به بعد چند سال در 

قم ماندم.
آیا شما بعد از انقالب با امام خمینی دیداری 

داشتید در قم یا در تهران؟
بله من آن زمانی که امام خمینی در قم اقامت داشتند یک روز 
ایشان را در حرم حضرت معصومه مالقات کردم و در تهران هم 
چندین بار از طرف مدرسه رضویه و با طالب خارجی و به همراه 
دوستانی از آفریقا که طلبه بودند از نیجریه و کشورهای دیگر، 

خدمت امام خمینی رسیدیم. 
آیا از آن دیدارها خاطره و سخنی از امام خمینی 

هم در ذهن شما باقی مانده است؟
ما چند دفعه به همراه طالب مدرسه رضویه به خدمت امام 
خمینی در حسینیه جماران رسیدیم. اولین نکته ای که توجه همه 
ما را جلب کرد همان اتاق ساده ایشان بود. نکته  دیگری که از آن 
دیدار در ذهنم است این که امام خمینی رحمة اهلل علیه فرمودند: 
وقتی که کسی می خواهد تبلیغ کند و برای خدا قیام کند الزم 
نیست که ببیند جمعیت زیادی همراه با اوست و آنگاه شروع به 
تبلیغ کند؛ همانطور که رسول اکرم )ص( به تنهایی قیام کرد و 

فقط با اخالص و توکل به خدا کار را شروع کرد و نتیجه دست 
خداست. آن چیزی که برای من بسیار جالب بود این نکته بود که 
خیلی به دل من نشست و من این را سرلوحه خود در امر تبلیغ 
قرار دادم. ما نباید انتظار همراهی عده زیادی از مردم را داشته 
باشیم تا آنگاه تبلیغ کنیم بلکه اگر یک نفر هم بود ما باید تبلیغ 

خود را انجام بدهیم.
شما در مسجد الهدی چه فعالیت های مذهبی 
چه  و  سال،  طول  در  دائم  صورت  به  فرهنگی  و 
فعالیتهایی به طور موقتی و مقطعی انجام می دهید؟

بنده امام جماعت این مسجد هستم و همه نماز جماعت ها 
را برقرار می کنیم. فعالیت دیگر ما نماز جمعه است که اینجا 
برگزار می کنیم و شیعه ها شرکت می کنند و گاهی اوقات اهل 
سنت نیز در آن شرکت می کنند. همچنین از فعالیت های ما در 
مناسبت هایی که پیش می آید مانند برگزاری مراسم عزاداری 
ایام محرم و شبهای قدر در ماه مبارك رمضان می توان نام 
برد. همچنین مراسم اعیاد و وفیات ائمه علیهم السالم که برای 

بزرگداشت آنها مجالسی را برگزار می کنیم.
آیا آثاری را به زبان تایلندی ترجمه کرده اید که 

مورد استفاده شیعیان تایلند قرار گیرد؟
بعد از ده سال که به تایلند برگشتم و در آنجا مستقر شدم 
وصیتنامه امام خمینی را با کمک عده دیگری، به زبان تایلندی 
ترجمه و منتشر کردیم و لکن چاپ آن به نام یکی از برادران 
اهل سنت نامگذاری کردیم. همچنین صحیفه سجادیه را به 
زبان تایلندی ترجمه کردم. همچنین کتاب تاریخ پنج تن آل عبا 
)اصحاب کسا( را به زبان تایلندی ترجمه کردم و مورد استقبال 
شیعیان و حتی اهل سنت تایلند قرار گرفته است. همچنین 

حجت االسالم والمسلمین شیخ غالمعلی اباذر 

 اگر عزاداری امام 
حسین نبود شیعه در 
تایلند باقی نمی ماند

شرایط فرهنگی و اجتماعی شیعیان تایلند در گفت وگو با 

اساس و رمز ماندگاری تشیع در 
تایلند را باید در محرم و عزاداری امام 

حسین علیه السالم دانست

حجت االسالم والمسلمین شیخ غالمعلی اباذر امام جمعه  منصوب رهبر انقالب درشهر بانکوک و امام جماعت مسجد 
الهدی و مدیر موسسه امام المهدی)عج( در این گفت و گو ضمن تشریح نحوه عزاداری شیعیان تایلند، به زمینه های 

فرهنگی و اجتماعی پذیرش تشیع در جنوب شرق آسیا پرداخت.
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بخشی از قرآن را ترجمه کردیم که مورد استفاده شیعه و سنی 
قرار گرفته است. همچنین برای ترجمه کتاب »آنگاه هدایت 
شدم« دکتر تیجانی تونسی یک نفر از دوستانم که مدیر یکی از 
مدارس اهل سنت است و مشی میانه رو و اعتدالی دارد را دعوت 
کردیم و او این کتاب را به زبان تایلندی ترجمه و چاپ کرد و به 
خاطر این که نویسنده آن سنی بود مورد استقبال خوبی از اهل 
سنت قرار گرفت و عده ای از اهل سنت در اثر مطالعه این کتاب 

به مکتب اهل بیت گرویدند.
تعامل و رفتاری که شما به عنوان پیرو مکتب 
اهل بیت و شیعه با پیروان سایر مذاهب و ادیانی که 

در کنار شما زندگی می کنند چگونه است؟
در مورد تعامل ما با مذاهب اسالمی و اهل تسنن باید بگویم از 
آنجایی که بیشتر اهل سنت تایلند شافعی مذهب هستند رابطه 
خوبی با شیعیان دارند و رفت و آمد خوبی با ما دارند و ما علمای 
آنها را در برخی مناسبتها مانند والدت امام علی )ع( به »مسجد 
الهدی« دعوت می کنیم و آنها هم در اینجا سخنرانی می کنند. 
آنها هم ما را به مجالس خود دعوت می کنند و ما در مجالس 
آنها سخنرانی می کنیم و در واقع تعامل خوبی با اهل سنت 
داریم. در جشن های یکدیگر شرکت می کنیم. آنچه که امام 
خمینی به عنوان وحدت بین شیعه و سنی مطرح کردند در واقع 
سرلوحه ماست و بر همین اساس با اهل سنت مشی می کنیم 
که بر مبنای وحدت بین مسلمین است. ولکن هرکسی که دنبال 
دریافت حقیقت مذهب اهل بیت باشد ما به او توضیح می دهیم و 
با قرآن و روایات قطعی پیامبر او را به مکتب اهل بیت راهنمایی 
می کنیم و اینگونه نیست که اگر ما با اهل سنت تعامل مثبتی 
داریم دیگر از تبلیغ مکتب اهل بیت دست کشیده باشیم. بلکه در 
عین اینکه با اهل سنت تعامل داریم و تعامل خوبی هم داریم اما 
مکتب اهل بیت را هم به خوبی تبلیغ و ترویج می کنیم. ما به آنها 
احترام می گزاریم و توهین نمی کنیم. اما در مورد تعامل ما با سایر 
ادیان باید بگویم که ما علمای ادیان دیگر را هم دعوت می کنیم 
برای سخنرانی و با آنها رابطه بر مبنای احترام متقابل داریم. 
آنها هم در جلسات خود گاهی اوقات ما را دعوت می کنند و در 
جلسات آنها سخنرانی می کنیم. یا در روز تولد حضرت عیسی بن 
مریم ما هم هدیه برای آنها می فرستیم و آنها هم هدیه برای ما 

می فرستند و تعامل خوب و مثبتی داریم.
به نظر شما قیام امام خمینی و انقالب اسالمی 
چقدر در زنده شدن دین در دنیای معاصر مؤثر بود؟
شما باید قدردان نعمت وجود امام خمینی باشید که مثل ایشان 
در طول هزار سال شاید یک نفر پیدا شود و اینگونه نیست که 
دائماً چنین اشخاصی پیدا شود؛ بلکه در قرون معاصر ما یک نفر 
به چنین عظمتی پیدا شد. همچنین حضرت امام الگویی برای 
اسالم امروز است در چند بُعد: بُعد اول فهم اسالم صحیح و ناب 
محمدی. ما یک شکل دیگری اسالم را فهمیده بودیم ولیکن 
وقتی امام انقالب را در ایران ایجاد کرد، فهم اسالم را تغییر 
داد و باعث شد که آگاهی ما به اسالم بیشتر شود و بفهمیم 
که اسالم فقط به نماز و حج و بعضی از این اعمال ظاهری به 
تنهایی نیست بلکه اسالم فراتر از آن است. بُعد دوم آن است که 
هرچند علمای دیگری هستند که اسالم را ترویج می کنند ولی 
امام خمینی هنگامی که انقالب اسالمی را به پیروزی رساند 
اسالم را در عالم منتشر کرد؛ یعنی ممکن است یک عالم برای 
تبلیغ اسالم در جهان ده ها سال زحمت بکشد اما امام خمینی 
به واسطه انقالبی که انجام داد به یکباره اسالم را در جهان 
گسترش داد و این خیلی مهم است. به تعبیر بنده نور همه علما 
مانند ستاره است اما امام خمینی مانند یک خورشیدی در آسمان 

فقاهت می درخشد.
وضعیت دینداری و گرایش مردم به مذهب در 
تایلند چگونه است و شما چگونه مردم را به تشیع 
جذب می کنید؟ چه خصوصیات مثبتی را می توانیم 
در مذهب تشیع بیان کنیم که باعث جذب مردم 

به این مکتب می شود؟ در واقع مکتب اهل بیت چه 
جاذبه هایی دارد که مردم را به خود جذب می کند و 
شما در تایلند با استفاده از چه خصوصیاتی در مکتب 

اهل بیت مردم را به این مکتب جذب می کنید؟
جواب این سوال بسیار مشکل است و من سعی می کنم تا 
حد توان خودم پاسخ بدهم. ما برای تشویق و جذب مردم به 
اسالم و مکتب اهل بیت علیهم السالم اخالق اهل بیت را برای 
مردم نشان می دهیم. این خیلی مهم است که اخالق و رفتار 
و کردار و گفتار ما همان روش اهل بیت باشد. اگر ما بتوانیم 
در این امور موفق باشیم که اساس تبلیغ در همین امور است 
مردم جذب خواهند شد و قبول می کنند. محاسن کالم اهل 
بیت را برای مردم باید نقل کنیم همان طوری که امام رضا 
علیه السالم فرمودند: »َرِحَم اللَُّه َعْبداً أْحَيا أْمَرنَا. َفُقْلُت َلُه َو 
َكْيَف ُيْحِيي أْمَرُكْم؟ َقاَل: َيَتَعلَُّم ُعُلوَمَنا َو ُيَعلُِّمَها النَّاَس َفِإنَّ 
النَّاَس َلْو َعِلُموا َمَحاِسَن َكَلِمَنا َلتََّبُعونَا« )عیون أخبار الرضا 
علیه السالم؛ ج 1؛ ص307(. نکته مهم دیگر اینکه ما نباید انتظار 

درآمد و منفعت از مردم داشته باشیم و این روش بنده است.
شما در این مجموعه فرهنگی که فعالیت می کنید 

آیا موانع و مشکالتی هم در کشور تایلند دارید؟
یکی از مشکالتی که ما داریم محیطی است که در آن زندگی 
می کنیم زیرا این محیط، یک محیط اسالمی نیست. شاید بتوان 
گفت جامعه ما همانند و شبیه جامعه رسول اکرم )ص( است 
که همه در ابتدا بت پرست بودند. وضعیت امروزی جامعه ما 
همانند آن جامعه است. همانطوری که در آن زمان کتاب و عالم 
نبود در جامعه ما هم تا چند سال قبل این وضعیت حاکم بود و 
شیعیان تایلند کتاب و عالم نداشتند که مشکالت خود را با آنان 
در میان بگذارند و از طریق آنان به حل مشکالت خود بپردازند. 
مثاًل رساله عملیه در اینجا وجود نداشت تا مردم احکام خود را 
یاد بگیرند و عمل کنند. قرآن به زبان تایلندی ترجمه نشده بود. 
طول تاریخ حضور تشیع در تایلند ۴00 سال است و بنده اولین 
کسی بودم که از تایلند برای تحصیل علم رهسپار حوزه های 
علمیه شیعی شدم. ۴00 سال است که شیخ احمد قمی به تایلند 
آمده است و تشیع را در تایلند بنا کرده است اما تا هنگامی که من 
به پاکستان و سپس به ایران رفتم هنوز ما عالم دینی نداشتیم. 
مشکل ما این بود که عالم و کتاب وجود نداشت و محیط هم 
یک محیط کاماًل بت پرستی و غیر مسلمانی بود. ولی نکته مهم 
این است که با این شرایط سخت چگونه تشیع در تایلند ماندگار 
شد؟ به نظر من، اساس و رمز ماندگاری تشیع در تایلند را باید در 
محرم و عزاداری امام حسین علیه السالم دانست و اگر عزاداری 
امام حسین نبود شیعه در تایلند باقی نمی ماند. و امروز هم یکی 
از مهم ترین عوامل وحدت در بین شیعیان تایلند قضیه حضرت 

اباعبداهلل الحسین )ع( است.
چه تعداد شیعه در تایلند زندگی می کند؟

آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد اما به طور غیررسمی از 
30 هزار تا 50 هزار شیعه گفته شده که در اینجا زندگی می کند.
چه انتظار و توقعی از علمای ایران و مراجع تقلید 

دارید؟ 
توقع ما از علما و مراجع این است که شیعیان کشور ما را مورد 
عنایت و توجه و حمایت بیشتری قرار دهند و بدانند که در اینجا 
زمینه برای تبلیغ تشیع فراهم است و در صورت امکان افرادی را 
برای تبلیغ به اینجا ارسال کنند. همچنین از طالبی که به تایلند 
برگشته اند و به تبلیغ مشغولند حمایت بیشتری بکنند. واقعا ما در 

اینجا غریب هستیم و امیدمان به علمای تشیع است.
شیعیان  نزد  در  خمینی  امام  حضرت  جایگاه 

تایلند چگونه است؟ 
الحق و االنصاف امام خمینی نزد شیعیان تایلند به عنوان یک 
مرجع و عالم ربانی و عالم حقیقی شناخته شده است نه یک عالم 
سلطنتی. علتش آن است که حضرت امام خمینی، شخصیتی 
متواضع و خاکی بود و برای خدا کار می کرد. این روش و سبک 

حیات امام خمینی در نزد شیعیان تایلند بسیار مهم است. وقتی 
که مردم به زندگی و چهره و رفتار و گفتار امام نگاه می کنند از 
همه آنها الگو می گیرند و آن را الگوی زندگی خود قرار می دهند. 
االن هم مقام معظم رهبری ادامه دهنده راه امام خمینی هستند. 
امام خمینی در قلوب همه ما شیعیان تایلند جایگاه بسیاری دارد. 
دوران  خاطرات  و  ایران  در  حضور  از  لطفاً 
تحصیل، اگر مطلبی در ذهنتان است برای ما بیان 

کنید.
در ابتدایی که ما به ایران وارد شدیم در مدرسه دارالتبلیغ شروع 
به تحصیل کردیم. همه طالب خارجی در آنجا ساکن بودند از 
تایلند، اندونزی، هند، ترکیه و سایر کشورها. پس از آن به مدرسه 
رضویه رفتیم و بعد از مدرسه رضویه به مدرسه حجتیه رفتیم. 
هم در مدرسه درس می خواندیم و هم در درس آزاد شرکت 
می کردیم و امتحان را در مدرسه حجتیه می دادیم. االن حدود 
30 سال است که به تایلند برگشته ام. ده سال در ایران بودم و 
در مدت تحصیل در ایران در درس آیت اهلل مرعشی نجفی، 
آیت اهلل سید عادل علوی و آیت اهلل بوشهری شرکت می کردم.
وضعیت اجتماعی و امرار معاش شیعیان تایلند و 

خانواده آنان چگونه است؟
در کشور تایلند نگاه ها به مذاهب آنقدر مهم و سنگین نیست و 
لذا کسی که برای کار به جایی می رود مهم نیست که چه مذهبی 
داشته باشد می تواند شیعه یا اهل سنت و یا بودایی مذهب باشد؛ 
در هر صورت مذهب در انجام کار دخالتی ندارد. شیعیان در 
مدارس،  بانکها،  شرکتها،  در  می کنند.  کار  مختلف  جاهای 
فروشگاهها و سایر جاهایی که امکان کار و فعالیت باشد کار 
می کنند و اغلب وضع متوسطی دارند و مذهب مانع فعالیت آنها 
در جامعه نمی شود. بلکه خیلی ها تعجب می کنند که چگونه این 
شخص دین خود را حفظ کرده و به کار هم مشغول است به 
خصوص برای خانم ها که با حجاب اسالمی در مراکز کاری خود 
حاضر می شوند. به نظر من خداوند و اهل بیت دین شیعیان را 

حفظ می کنند.
در مسجد الهدی، شما آیا برنامه های سخنرانی 

و تفسیر قرآن برای شیعیان دارید؟
بله، ما در اینجا برنامه تفسیر و درس احکام برای شیعیان داریم. 

همچنین درس عقاید نیز برگزار می کنیم.
انتخاب  بانکوک  امام جمعه  به عنوان  چگونه 

شدید؟
بنده تنها امام جمعه ای هستم که در بانکوك با حکم مقام معظم 
رهبری به اقامه نماز جمعه می پردازم. به تایید چند نفر از علمای 
قم، بنده به شورای سیاستگذاری ائمه جمعه معرفی شدم و در 
سال 1373 از طرف مقام معظم رهبری حکم من به امامت 

جمعه شهر بانکوك در کشور تایلند صادر شد. 
مهم  پایگاه های  از  یکی  االن  الهدی  مسجد 
تشیع در تایلند و به خصوص در بانکوک به حساب 
می آید، فکر تأسیس این مسجد از کجا به ذهن شما 

آمد؟ 
مسجدالهدی تقریباً از 50 سال پیش بنا شده بود که در آن زمان 
یک مسجد بسیار کوچک و چوبی بود. هنگامی که من از کویت 
به تایلند برگشتم و در بانکوك مستقر شدم این مسجد را تجدید 
بنا و تعمیر کردم و از کمک های شیعیان و مردم بومی و شیعیان 

کشورهای دیگر که به ما کمک می کردند استفاده کردم.
آیا تا به حال در مراسم سالگرد ارتحال امام 

خمینی در ایران حضور داشته اید؟
بله، چندین بار به دعوت رایزن فرهنگی جمهوری اسالمی 
ایران در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی در 1۴ خرداد شرکت 
کرده ام. آن نکته ای که برای من بسیار مهم است این است که 
اگر کسی برای خدا کار کند خداوند هم نام او را زنده و بزرگ 
می کند و همانطور که در روایت داریم من کان هلل کان اهلل له؛ 
یک نفر که واقعا برای خدا کار کند و با اخالص باشد تا ابد نام او 
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هم باقی و پایدار می ماند و در قلب مردم جای می گیرد. با این که 
چندین سال از رحلت امام خمینی می گذرد اما هنوز نام و یاد امام 
در قلب همه شیعیان جهان پایدار و باقی مانده است. و هنوز امام 
خمینی برای ما تازه و زنده است؛ همانطور که محرم و عاشورا بعد 
از 1۴00 سال هنوز زنده است و هیچ گاه تکراری نمی شود. علت 
این امر آن است که امام خمینی راه امام حسین )ع( را ادامه داد و 
اخالصی که در کار امام خمینی بود باعث بقای این نام شده است 
و در دل مردم نشسته است. در اینجا هم ما هرسال در مراسمی 

که در سفارت ایران برگزار می شود شرکت می کنیم.
را  اسالمی  انقالب  عواملی  چه  شما  نظر  به 

تضعیف می کند؟ 
هر چه از مسیر و اهدافی که امام خمینی، انقالب را بر اساس آن 
پایه گذاری کرد بیشتر دور شویم انقالب اسالمی آسیب بیشتری 
می بیند و دچار مشکالت بیشتری خواهد شد زیرا امام برای خدا 
صحبت می کرد. در حدیث است که آنچه برای خداست، رشد 
می کند اما اگر االن ما رشد نداریم معلوم است که به طور درست 

تبعیت از فرمان خداوند نکرده ایم. 
تهیه  و  حجاب  ورود  چگونگی  مورد  در  لطفاً 
مقنعه در میان زنان مسلمان تایلند برای ما بفرمایید. 
مخفی نماند که یکی از موفقیت های جمهوری اسالمی ایران 
و انقالب ایران مسئله حجاب است. بعد از انقالب اسالمی ایران 
حجاب در میان مسلمانان جهان و به خصوص در میان مسلمانان 
تایلند بسیار رایج شد. البته باید بگوییم که قبل از انقالب اسالمی 
هم حجاب در میان مسلمانان تایلند وجود داشت اما بعد از انقالب 
اسالمی و در اثر تاثیر از انقالب اسالمی ایران مسئله حجاب به 
طور بهتری به آن پرداخته شد. پس از آن که من به کویت رفتم 
و پس از مدتی به تایلند برگشتم برای تبلیغ اسالم در تایلند، در 
آن زمان در تایلند حجاب بسیار کمی برای زنان وجود داشت و در 
مساجد هم در حد یک روسری بسیار نازك استفاده می کردند و 
لباس هایی می پوشیدند که آستین آنها کوتاه بود و تا آرنج آنها پیدا 
بود. به دلیل اینکه زنان تایلند تا آن موقع نمی دانستند که حجاب 
واجب است. همانطوری که اشاره کردم در آن زمان کتابها و 
رساله های عملیه در اختیار آنها قرار نگرفته بود و از احکام اسالم 
به خوبی آگاه نبودند. هنگامی که من از کویت به تایلند برگشتم 
مقدار زیادی لباس عربی که پوشش مناسبی داشت را خریدم و 
به همراه خودم به تایلند آوردم و هنگامی که به تبلیغ می رفتم 
آنها را به زنان شیعه هدیه می دادم. بعد فهمیدم که مردم استقبال 
خوبی انجام می دهند. سپس به کویت رفتم و با برخی از دوستان 
صحبت کردم که وضع حجاب در کشور ما خیلی مشکل است 
و اگر می شود من خواهرم را که خیاط هست و در تایلند خیاطی 
می کند به کویت بیاورم و روش دوختن مقنعه و مانتو و چادر و 
حجاب اسالمی را از شما یاد بگیرد. آنها هم موافقت کردند و 
ویزای کاری برای ایشان گرفتند. من این قضیه را با مرحوم 
آیت اهلل آصفی در میان گذاشتم و ایشان پذیرفتند و با برخی از 
شیعیان کویتی صحبت کردند و آنها کفیل شدند که من خواهرم 
را به کویت ببرم تا خیاطی را یاد بگیرد. پس از این قضیه دوتا 
از خواهرانم را به کویت فرستادم تا دوختن را یاد بگیرند. پس از 
شش ماه با حجاب برگشتند. می توان گفت اولین شیعیان تایلند 
که لباس و حجاب کامل اسالمی را داشتند خواهر اول و دوم من 
بودند. بعد ایشان به زنهای دیگر هم یاد دادند که خیاطی چگونه 
است. در آن زمان انقالب شد و بعد از انقالب که هیئت هایی 
از ایران آمدند و سفارت ایران عوض شد و خانه فرهنگ ایران 
هم تغییر کرد کسانی آمدند که پوشش کامل اسالمی داشتند و 
جمهوری اسالمی از زنان ما حمایت بیشتری کرد و از آن به بعد 
حجاب در اینجا منتشر شد هم در میان شیعیان و هم اهل سنت.

شما بعد از اینکه از ایران برگشتید برای تبلیغ 
به جنوب تایلند رفتید و در روستاها تبلیغ کردید. 
می  توانید از روش تبلیغ خودتان برای ما بیان کنید که 
چگونه عده زیادی را به مکتب اهلبیت جذب کردید؟

همانطوری که گفتم من دوسال و نیم قبل از انقالب ایران 
برای تحصیل علوم اسالمی و مذهب تشیع، ابتدا به پاکستان 
و سپس به کویت رفتم و بعد هم به نجف رفتم برای زیارت 
امام علی )ع( و دیدار با آیت اهلل خویی و همچنین برای زیارت 
اربعین. در سال اول انقالب بود که از کویت به ایران رفتم. 
نخستین بار در همان زمانی که در کویت بودم برای بار اول 
به تایلند آمدم جهت تبلیغ مکتب تشیع، اما زیاد نماندم و باز 
برگشتم به کویت و سپس هم به ایران آمدم. در زمان انقالب 
اسالمی ایران من اولین طلبه بودم که برای تحصیل علوم دینی 
از تایلند به ایران سفر کردم و همچنین اولین طلبه بودم که برای 
تبلیغ مکتب تشیع به تایلند برگشتم. آن زمان در جنوب تایلند 
اصال شیعه وجود نداشت. همچنین مرحوم سید محمد سویج 
از کویت آمده بود تایلند برای تبلیغ. من به همراه مرحوم سید 
محمد سویج به جنوب تایلند سفر کردیم و به روستایی رفتیم 
که در آن 5۴ خانوار ساکن بود و همه آنها اهل سنت بودند. من 
به عنوان امام جماعت و با لباس روحانیت شیعه به آن روستا 
رفتم و در مسجد آن روستا امام جماعت بودم و نماز جماعت 
می خواندم. من به طریقه شیعه نماز می خواندم ولی در پشت سر 
من تماماً اهل سنت بودند و با دست بسته نماز می خواندند. ما 
پنج وقت نماز می خواندیم. من در فاصله ای که بین نماز مغرب 
و عشاء وجود داشت به تبلیغ مکتب اهل بیت علیهم السالم 
می پرداختم. و قبل از نماز مغرب هم به مدت یک ساعت به 
بچه ها قرآن و احکام تعلیم میدادم. همچنین بعد از تعلیم احکام 
و قرآن، دعای فرج آقا امام زمان )عج( را به آنها یاد می دادم و 
تقریبا همه بچه ها آن دعا را حفظ کرده بودند. همانطوری که 
گفتم در این روستا 5۴ خانوار زندگی می کردند. من قبل از ظهر 
هر روز به خانه تعدادی از آنها می رفتم ومنزل به منزل آنها را 
دعوت می کردم که در مسجد حضور پیدا کنند. تقریبا در طول 
مدت سه هفته به خانه همه آنها رفتم و آنها را دعوت می کردم 
که به مسجد بیایند و بچه های آنها را هم جهت تعلیم قرآن 
و دعا دعوت می کردم. من با محبت آنها را جلب به مسجد 
می کردم و آنها به مسجد می آمدند و این یکی از روش های 
تبلیغی ما بود. در آخرین روزی که قرار بود فردای آن روز به 
بانکوك بروم همه مردم را به مسجد دعوت کردم و بعد از نماز 
عشا به مردم گفتم که به خانه هایتان نروید و چند دقیقه ای 
بمانید که من سؤالی از شما دارم انشاهلل آن را جواب خواهم 
داد. آنها گفتند: سؤال چیست؟ گفتم سؤال این است که فرق 

شیعه و سنی چیست؟ و تقریباً تا 3 ساعت این جلسه به طول 
کشید و ما در این باره صحبت کردیم. پس از آن هم مردم به 
خانه های خودشان رفتند. فردا که می خواستم به بانکوك بروم 
یک نفر آمد و مرا صدا کرد و گفت استاد بیا برویم به مسجد. 
آن پیرمرد که امام جماعت است می خواهد شما را ببیند. گفت 
بیا که مردم منتظر شما هستند. من هم به آن مسجد رفتم و 
دیدم که مردم جمع شده اند و به استقبال ما آمدند. امام جماعت 
گفت که استاد بفرمایید بر منبر بنشینید. امام جماعت به من 
گفت که شما دیشب چه صحبتی کردید برای مردم؟ من هم 
به او گفتم آیا شما متوجه شدید که من دیشب برای مردم چه 
گفتم؟ او گفت بله، ما فهمیدیم و امروز جمع شده ایم در حضور 
شما به خاطر اینکه ما می خواهیم به طور رسمی اعالم تشیع 
کنیم و بگوییم که مکتب اهل بیت را با جان دل می پذیریم. 
این نخستین منطقه شیعی در جنوب تایلند بود که از آن روز 
به بعد شیعه شدند. پس از آن که من به بانکوك برگشتم و با 
بقیه دوستان صحبت کردم آنها آمدند و مسجد این منطقه شهر 
ترانک را تجدید بنا کردند به نام مسجد امام مهدی علیه السالم 
که این اولین مسجد است که به برکت دعای فرج امام زمان 
)عج( در آن منطقه بنا شده است و از آن روز تا به امروز بیشتر 
از 20 مرکز شیعی در جنوب تایلند داریم و این روش ما بود که 
با محبت و تفاهم و به دور از هرگونه تندروی مردم را به مکتب 

اهل بیت )ع( جذب می کردیم. 
در مورد شیعیان قدیم و جدید تایلند هم اگر 
امکان دارد برای ما صحبت بفرمایید که شیعیان 
قدیم در کدام مناطق و شیعیان جدید هم در کدام 

مناطق سکونت دارند؟ 
آن طور که می دانید شروع تشیع در تایلند از زمان ورود شیخ 
احمد قمی به این کشور است که تقریباً حدود ۴20 سال پیش 
در زمان سلسله پادشاهی قبلی تایلند به این کشور آمدند. شیخ 
احمد قمی در پایتخت قدیم تایلند یعنی شهر آیوتایا ساکن شدند. 
نام قدیم کشور تایلند »سیام« بوده و پایتخت آن کشور هم 
آیوتایا بوده که االن به »شهر سوخته« مشهور شده است؛ چون 
برمه ایها حمله کردند و آن شهر را آتش زدند. اکثر شیعیان قدیم 
در آن شهر بودند و بعد از آن به مرور زمان به بانکوك منتقل 
شدند و االن هم در قسمت های مختلف بانکوك ساکن هستند و 
زندگی می کنند و مسجد و حسینیه هایی هم در بانکوك داشتند. 

*رابطه شیعیان و حکومت در تایلند چگونه است؟
 **از آن جایی که شیخ احمد قمی یک فرد با درایت و قابل 
اعتمادی برای حکومت بوده است و به مقام مشاوره و نخست 
وزیری تایلند رسید و اولین شیخ االسالم تایلند بود و نخستین 
فردی بود که وزارت کشور را در تایلند راه اندازی کرد و موسس 
این وزارتخانه بود؛ لذا رابطه حکومت و دولت تایلند با شیعیان 
بسیار خوب است به خاطر اینکه فرزندان و نوادگان شیخ احمد 
قمی در دولت و وزارت کشور تایلند خیلی نفوذ دارند. به همین 
خاطر حکومت تایلند رابطه صمیمانه ای با شیعیان دارد. از قدیم 
و از زمان شیخ احمد قمی تا به امروز عزاداری امام حسین علیه 
السالم مورد توجه پادشاهان تایلند بوده است. شاه نهم تایلند با 
همسرش ملکه در روز هفتم محرم به مراسم عزاداری شیعیان 
قدیم رفتند و حتی برای تعزیه اسب نیز فرستاده است. و کسانی 
را می فرستد که ببینند شیعیان چه نیازهایی برای انجام و برگزاری 
مراسم دارند تا آنها را برآورده کند. موادی که الزم دارد مثل 
چراغ، فرش، شمع و چیزهای دیگری که مورد نیاز باشد از طرف 
حکومت اهدا می کنند برای برگزاری مراسم عزاداری امام حسین 
و می فرستد برای تعزیه. تا امروز این چهارمین اسبی است که 
از طرف پادشاه برای شیعیان فرستاده شده است. و این همان 
اسبی است که پادشاه تایلند برای کارهای مهم و در مراسمات 
دولتی از آن استفاده می کند اما همان را هم برای عزاداری امام 
حسین )ع( برای شیعیان می فرستد. لذا رابطه بسیار خوب و قوی 

بین آنها وجود دارد.

از آنجایی که بیشتر اهل سنت تایلند 
شافعی مذهب هستند رابطه خوبی با 

شیعیان دارند و رفت و آمد خوبی با ما دارند 
و ما علمای آنها را در برخی مناسبتها مانند 
والدت امام علی )ع( به »مسجد الهدی« 

دعوت می کنیم و آنها هم در اینجا سخنرانی 
می کنند. آنها هم ما را به مجالس خود دعوت 

می کنند و ما در مجالس آنها سخنرانی 
می کنیم و در واقع تعامل خوبی با اهل 

سنت داریم. در جشن های یکدیگر شرکت 
می کنیم. آنچه که امام خمینی به عنوان 

وحدت بین شیعه و سنی مطرح کردند در 
واقع سرلوحه ماست و بر همین اساس با 

اهل سنت مشی می کنیم که بر مبنای وحدت 
بین مسلمین است.
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از کیفیت گرایش تان به مکتب اهل بیت 
علیهم السالم برای ما بگویید.

من قبل از انقالب اسالمی ایران از سادات اهل تسنن 
بودم و فعالیت دینی انجام می دادم. در آن زمان گرایش 
بیشتر مسلمانان تایلند به اخوان المسلمین بود و من هم 
به اندیشه های سید قطب گرایش داشتم. اما هیچکدام از 
این فعالیتها و حرکتهایی که در جوامع اهل تسنن وجود 
داشت به نتیجه نرسید به دلیل اینکه یک رهبر واقعی 
نداشت. اما وقتی که انقالب اسالمی ایران به رهبری 
امام خمینی به پیروزی رسید بسیار توجه من بر این 
نکته جلب شد که چگونه جامعه ایران و مردم ایران 
توانستند به رهبری امام خمینی به یک حکومت اسالمی 
برسند و چگونه حرکت و نهضت امام خمینی بر خالف 
نهضت های دیگر به نتیجه رسید و به تشکیل حکومت 
اسالمی منجر شد؟ و از اینجا بود که من به تحقیق در 
مورد مکتب شیعه روی آوردم و پس از مدتی تحقیق به 
حقانیت مکتب شیعه پی بردم. پس از آن تصمیم گرفتم 
برای ادامه مطالعات و تحقیقات بیشتر به کشورهای 
شیعه نشین مهاجرت کنم.ابتدا به پاکستان رفتم و در 
مدرسه »دارالحکمه« در شهر کراچی درس خواندم و بعد 
از یک سال برای ادامه تحصیل به قم مهاجرت کردم 
و بعد از پذیرش در حوزه علمیه قم به مدرسه حجتیه 
رفتم و 11 سال در آنجا به تحصیالتم ادامه دادم. پس 
از اتمام تحصیالتم به تایلند برگشتم و فعالیتهای تبلیغی 
و مذهبی خود را به عنوان یک طلبه و روحانی شیعه 
در جنوب تایلند آغاز کردم. برای اینکه بتوانیم مراسمات 
مذهبی خود را بهتر برگزار کنیم، با کمک شیعیان، یک 

مسجدی به نام مسجد »روح اهلل« در شهر »ناخان سی 
این  امروزه  کردیم.  احداث  تایلند  جنوب  در  تامارات« 
مسجد یکی از اصلی ترین مراکز تبلیغی و ترویجی شیعه 
در کشور تایلند محسوب می شود که آن را به نام بنیانگذار 
انقالب اسالمی ایران نامگذاری کردیم تا الگوگیری خود 
از انقالب اسالمی ایران و عشق و ارادت خود به امام 
خمینی )ره( را نشان دهیم و مردم بیشتر با نام و اهداف 

امام خمینی آشنا شوند.
پس از گذشت چند سال به ذهن ما آمد که در اینجا 
یک مدرسه دینی هم احداث کنیم که طالبی را تربیت 
کنیم و دروس ابتدایی را در همین جا بخوانند و سپس 
برای ادامه تحصیل به ایران اعزام شوند و این کار را با 
کمک سازمان مدارس و المصطفی انجام دادیم و مدرسه 
»المهدی« را با همین نیت بنا کردیم که دینی و حوزوی 
است و اسم آن را المهدی گذاشتیم تا مردم با نام امام 
زمان )عج( نیز آشنا شود و در آنجا برنامه تبلیغ و منبر 
و تدریس دارم. در ایام دیگر سال نیز به مناسبت های 
مختلف به بسیاری از شهرهای تایلند سفر می کنم و به 

تبلیغ و ترویج مکتب اهل بیت می پردازم.
آیا شما امام خمینی را از نزدیک مالقات 
کرده بودید؟ و خاطره ای از آن دیدار در ذهن 

دارید؟ 
بله، زمانی که در قم بودم دو بار به خدمت امام خمینی 
رسیدم و ایشان را مالقات کردم . هنگام مالقات با امام 
واقعاً شور و حال وصف ناشدنی داشتم به گونه ای که 
از شدت عشق و عالق  ای که به امام داشتم هنگام 
تماشای چهره نورانی امام خمینی از خود بیخود شده و 

غرق در جاذبه روحانی امام شدم و از بس که مجذوب 
ایشان شده بودم هیچ سخنی نتوانستم بر زبان بیاورم و 
فقط به ایشان نگاه کردم. نخستین کلماتی که از امام 
خمینی شنیدم که مرا خیلی تحت تأثیر خود قرار داد و 
برایم بسیار جالب است این بود که ایشان راجع به مرگ و 
زندگی صحبت کردند و فرمودند که مرگ برای ما پایان 

زندگی نیست بلکه شروع زندگی ابدی است. 
به نظر شما امام خمینی چه خصوصیاتی 
داشت که اینگونه شیعیان جهان را به خود 

جذب کرده بود؟ 
امام خمینی یک عالم ربانی و فقیه وارسته ای بود که 
با اخالصی که داشت فقط اعتماد و توکلش به خداوند 
بود. وقتی مردم چنین شخصی را دیدند او را به عنوان 
رهبر پذیرفته و همراه او برعلیه ظلم و ستم قیام کردند. 
به جرأت می توان گفت که پس از امامان معصوم کمتر 
کسی به این مقام نائل شده است. او یک عارفی بود که 
توانست در میدان سیاست هم به نحو کامل وظیفه اش را 
انجام دهد. امام نشان داد که دین برای در خانه نشستن 
نیست بلکه دین برای حضور در اجتماع است و عالم باید 
در اجتماع حضور کامل داشته باشد همانگونه که پیامبر 
اسالم نیز هنگامی که به مدینه آمد رهبری جامعه را به 
عهده گرفت و جامعه را اداره کرد. امام فهم عمیقی از 
دین و معارف دینی داشت و به صراحت می توان گفت 
که ایشان یکی از بزرگ ترین انسانهایی است که نام او 

برای همیشه در تاریخ ماندگار شده است.
شما در این مجموعه فرهنگی که حضور 
دارید چه کارهایی برای ترویج اندیشه های 

حجت االسالم والمسلمین سید سلیمان حسینی

از انقالب اسالمی
 الگو گرفته ایم

شرایط فرهنگی و اجتماعی شیعیان تایلند در گفت وگو با 

چگونه حرکت و نهضت امام خمینی بر خالف 
نهضت های دیگر به نتیجه رسید و به تشکیل حکومت 
اسالمی منجر شد؟ 

حجت االسالم والمسلمین سید سلیمان حسینی امام جماعت مسجد روح الله و مدیر مدرسه المهدی و از موسسان»انجمن 
محبان والیت فقیه« در این گفت وگو به تشریح فعالیت های فرهنگی خود در جنوب کشور تایلند پرداخت.
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امام خمینی انجام می دهید؟
بنده تا کنون مقاالت متعددی راجع به اندیشه های 
امام خمینی منتشر کرده ام که بیشتر آنها در مجالت 
و روزنامه های معتبر چاپ شده است. همچنین در 
سخنرانی هایی که انجام می دهم سخنان و افکار امام 
خمینی را بیان می کنم. امام خمینی نه تنها الگویی برای 
شیعیان بلکه الگویی برای تمام مسلمانان و بلکه تمام 
آزاد اندیشان جهان است. و به یاد ندارم که تاکنون در 
جایی سخنرانی کرده باشم و نام امام خمینی را به زبان 
نیاورده باشم. به نظر من امام خمینی شخصیتی بود که 
پیام عاشورا را به طور کامل درك کرد و به آن عمل 
کرد. شیعه ی امام حسین و انسان عاشورایی یعنی 
شیعه انقالبی و آن کاری که مردم ایران به رهبری 
امام خمینی انجام دادند که مبارزه با ظلم و فساد بود. 
همچنین در مورد نظریه والیت فقیه بنده چندین مقاله 
و سخنرانی های متعددی دارم. درمیان مسلمانان تایلند 
به بچه های ما »شیعیان خمینی« می گویند و بنده در 
خط مقدم مدافعین والیت فقیه هستم. همچنین ما در 
راستای تبیین مبانی نظام والیت فقیه و نیز پاسخگویی 
به شبهات مسلمانان در خصوص والیت فقیه به همراه 
تعدادی از روحانیون تایلند »انجمن محبان والیت 
فقیه« را تاسیس کردیم که از طرفداران زیادی حتی در 

میان اهل سنت برخوردار است. 
به نظر شما حرکت انقالبی امام خمینی 
چه تاثیری در مسلمانان و شیعیان جهان 

ایجاد کرد؟
نهضت امام خمینی تاثیر بسیار زیادی در مسلمانان 
جهان ایجاد کرد و موجب بیداری انسان های آگاه و 

حقیقت طلب شد و فهم جدیدی از دین را به روی آنها 
گشود. انقالب امام خمینی با تمام انقالب هایی که در 
دنیا انجام شد یک تفاوت عمده داشت و آن حضور 
دین در عرصه سیاست و جامعه بود.  در جنوب تایلند 
تا قبل از انقالب اسالمی ایران حتی یک نفر شیعه هم 
وجود نداشت اما بعد از انقالب و به برکت آگاهی بخشی 
انقالب اسالمی ایران تا االن حدود50 هزار نفر شیعه 
در جنوب تایلند وجود دارد. روزگاری در اینجا حتی یک 
مسجد یا حسینیه هم وجود نداشت اما امروزه چندین 
مسجد حسینیه و مراکز علمی و تبلیغی شیعی وجود 
دارد. همین تاثیر را در کل جهان می توان مشاهده کرد، 
کشورهایی مثل اندونزی مالزی و کشورهای آفریقایی 
و... این سیل گرایش به تشیع یکی از مهم ترین تاثیرات 

نهضت امام خمینی در دنیا است.
و  داران  دوست  عنوان  به  شما  تعامل 
پیروان امام خمینی با دیگر مسلمانان تایلند 

چگونه است؟
ما تعامل و رابطه بسیار خوبی با اهل سنت داریم و 
با صلح و دوستی با آنان رفتار می کنیم که این هم از 
برکات انقالب اسالمی و پیروی از امام خمینی است. 
وحدت بین مسلمانان یکی از اندیشه های ناب و مترقی 
امام خمینی بود و ما هم با تبعیت از سخنان امام خمینی 
بحمداهلل در این راه حرکت می کنیم. در مناسبت هایی 
که برگزار می شود درمجالس یکدیگر شرکت می کنیم 
و روز به روز همکاری بین اهل سنت و شیعه بهتر 

می شود.
چه فعالیت هایی در کشور تایلند انجام 

می دهید؟
مدرسه  مدیر  بنده  که  داریم  مدرسه  و  مسجد  ما 
المهدی و امام جماعت مسجد روح اهلل هستم. و در 
ایام اعیاد و وفیات مراسمات مختلفی داریم. در ایام 
مبارك  ماه  در  داریم.  کامل  مراسم  روز  ده  عاشورا 
رمضان یک ماه درس اخالق و معارف اسالمی داریم 
و در هر شب بیش از یک ساعت برنامه مذهبی داریم. 
این به عنوان فعالیت های ثابت ماست که ساالنه 
تکرار می شود. و در هر هفته هم در ایام تعطیل به 
شهرستان های دیگر برای تبلیغ می روم و درس های 
تفسیر قرآن و اخالق و احکام و عقاید برگزار می کنم. 
همچنین در تلویزیون و در دانشگاه هم برنامه های 

سخنرانی و تبلیغی دارم. 
زبان  به  تألیفاتی  و  کتاب ها  شما  آیا 
تایلندی برای استفاده شیعیان تایلند منتشر 

کرده اید؟
بله، بنده چندین کتاب ترجمه و چندین کتاب هم 
تألیف کرده ام. سه جلد کتاب راجع به عاشورا منتشر 
کردم که از سخنرانی بنده گرفته شده است. استفتائات 
مقام معظم رهبری را به زبان تایلندی ترجمه کردم و 
کتاب ها و مقاالت دیگری که در دسترس شیعیان قرار 

گرفته است.
در  که  فرهنگی  معضل  برجسته ترین 

کشور تایلند با آن مواجه اید کدام است؟
جو حاکم بر کشور تایلند متاسفانه کار را برای ما 
مشکل کرده است و حفظ کردن جوانان در این شرایط 
کار بسیار مشکلی است ولی بحمداهلل شیعیان بهترین 
مسلمانان اینجا هستند و دائما خود را از مراکز فساد 

دورنگه می دارند.

چگونه با مکتب اهل بیت علیهم السالم آشنا 
شدید و تصمیم گرفتید که به تحصیل علوم دینی 

بپردازید؟
من وقتی متولد شدم پدر و مادرم شیعه بودند و من هم تحت 
تربیت پدر و مادرم، از کودکی به این مکتب انس و عالقه 
شدیدی داشتم. پدرم بعد از انقالب اسالمی ایران و نهضت 
امام خمینی با مکتب تشیع آشنا می شود و بعد یک سفر 
تحقیقاتی به ایران انجام می دهد و پس از آشنایی با انقالب 
اسالمی ایران و معارف اهل بیت )ع( و برگشتن به تایلند، 
به مکتب تشیع گرایش پیدا می کند و در اثرروشنگری های 
ایشان، بقیه فامیل نیز تصمیم می گیرند که شیعه شوند. 
شیعیان تایلند در دو دوره شیعه شدند: یکی شیعیان قدیم که 
از نسل شیخ احمد قمی بودند و در تایلند زندگی می کردند و 
تا قبل از انقالب اسالمی ایران حدود هزار نفر بودند.  دیگری 
هم شیعیانی که از برکت آگاهی بخشی انقالب اسالمی 
ایران، به مکتب تشیع گرایش پیدا کردند که پدر من از 

شیعیان جنوبی بعد از انقالب به حساب می آید.
چرا پس از انقالب اسالمی ایران به یکباره 

جمعیت شیعیان در تایلند افزایش پیدا کرد؟
برای پاسخ به این سوال باید انقالب اسالمی ایران و رهبری 
امام خمینی را مورد دقت قرار دهیم  و بدانیم که این حرکت 
و نهضت امام خمینی چه شاخصه هایی داشت که توانست 
چنین انقالبی را در همه جهان ایجاد کند؟ در واقع انقالب 
اسالمی ایران یک حرکت سرنوشت ساز بود و باعث شد 
که مردم جهان با یک فهم جدیدی از دین مواجه شوند. 
امام خمینی یک عالم ربانی بود و به عنوان یک الگو برای 
جهانیان، چه از جهت معنوی و چه از جهت سیاسی، شناخته 
شد. شخصیت امام خمینی نه فقط بر شیعیان جهان تاثیر 
گذاشت، بلکه بر مسلمانان و حتی غیر مسلمانان نیز تاثیر 
مثبتی گذاشت. بیشتر شیعیانی که امروز در تایلند زندگی 
می کنند همانطور که گفتم پس از انقالب اسالمی و از تاثیر 
انقالب اسالمی و حرکت امام خمینی به مکتب اهل بیت 
علیهم السالم پیوستند. به عبارت دیگر می توان گفت که امام 
خمینی احیاگر دین در دنیای معاصر بود و مسلمانان جهان 
را بیدار کرد و در زنده کردن اسالم ناب، نقش مهمی دارد. 
عقیده شخصی من این است که هرچند تا قبل از زمان امام 
خمینی، علما و مجتهدانی داشتیم که در تبلیغ مکتب تشیع 
هم خیلی تالش می کردند اما کسی که واقعا شیعه و دین 
اسالم را به طور آبرومندانه در جهان معرفی کرد و حیات 
تازه ای بخشید، امام خمینی بود و با قیام و انقالب ایشان، 
آنچه به فراموشی سپرده شده بود یا به طور کامل معرفی 

نشده بود، توسط حضرت امام معرفی شد.
فعالیت های  برای  موانعی  چه  نظرتان  به 
فرهنگی و مذهبی شما در کشور تایلند وجود دارد؟

سیده زینب ساکیتی شا

امام خمینی 
احیاگر دین در 

دوران معاصر

شرایط فرهنگی و اجتماعی شیعیان تایلند
 در گفت وگو با 

برای اینکه بتوانیم مراسمات مذهبی 
خود را بهتر برگزار کنیم، با کمک شیعیان، 
یک مسجدی به نام مسجد »روح اهلل« در 
شهر »ناخان سی تامارات« در جنوب تایلند 
احداث کردیم. امروزه این مسجد یکی از 

اصلی ترین مراکز تبلیغی و ترویجی شیعه در 
کشور تایلند محسوب می شود که آن را به 

نام بنیانگذار انقالب اسالمی ایران نامگذاری 
کردیم تا الگوگیری خود از انقالب اسالمی 
ایران و عشق و ارادت خود به امام خمینی 
)ره( را نشان دهیم و مردم بیشتر با نام و 

اهداف امام خمینی آشنا شوند.
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در حال حاضر ما هیچ مانع خاصی برای فعالیت های 
فرهنگی و تبلیغی و مذهبی در کشور تایلند نداریم؛ به دلیل 
اینکه تایلند کشوری است که همه ادیان می توانند آزادنه 
در آن فعالیت کنند و حاکمیت تایلند، شیعیان این کشور را 
خیلی قبول دارد و از آنها حمایت و دفاع می کند و به مساجد 
و حسینیه های آنها نیز کمک هایی اهدا می کند به خصوص 
در ایام محرم. به عبارت دیگر در میان کشورهای شرق 
آسیا از تایلند به سمت خاور دور که تا انتهای چین را 
شامل می شود و اندونزی، مالزی، کره شمالی، کره جنوبی، 
سنگاپور، الئوس، کامبوج، میانمار و فیلیپین هیچ کشوری 
به اندازه تایلند به ادیان و مذاهب احترام نمی گذارد و مذاهب 
آزادی تبلیغی ندارند؛ البته به شرط اینکه در آن مذهب تبلیغ 
و ترویج خشونت نباشد. لذا اگر متوجه بشوند که مذهبی 
خشونت را ترویج می کند مانع فعالیت آن در کشور خود 

می شوند.
آیا فعالیت مشترک با سایر مسلمانان هم 

دارید؟
بله ما با سایر مسلمانان از جهات مختلفی ارتباط داریم. 
در روابط اجتماعی با اهل سنت هیچ مشکلی نداریم و آنها 
به خوبی با ما رفتار می کنند و ما هم با آنها رفتار می کنیم.  
در کنفرانس ها و در مجالسی که برگزار می کنیم ما از آنها 
دعوت می کنیم، چه به عنوان کارشناس و چه به عنوان 
مهمان، تشریف می آورند و شرکت می کنند و بعضی اوقات 
هم ما به دیدن آنها می رویم و در مساجد آنها شرکت 
می کنیم، چه در جنوب تایلند و چه در بانکوك، و با اهل 
تسنن واقعی ارتباط خوبی داریم؛ مگر کسانی که عقیده 
وهابیت دارند. به عنوان مثال چند ماه پیش که یکی از 
کشتی های متعلق به مسلمانان اهل تصوف غرق شد ما 
شیعیان به کمک آنها شتافتیم و به آنها کمک کردیم و 
به همین دلیل آنها به شیعه خیلی نزدیک و جذب شدند 
و االن رابطه بسیار خوبی با آنها داریم و به طور کلی همه 
موسسه های شیعی تایلند با اهل تسنن رابطه خوبی دارند.

آیا از حضور در ایران خاطراتی دارید؟
حضور در ایران برای من خاطرات زیادی داشته است. من 
سرزمین ایران ومردم ایران را خیلی دوست دارم زیرا مردم 
با فرهنگ و مهربانی هستند. ما در همه جوانب به ایران به 
عنوان یک کشور الگوی خود نگاه می کنیم و هر روز که 
فعالیت دینی می کنیم، احساس می کنیم که ایران پشتیبان 
ما هست، چه از نظر معنوی و چه از نظر علمی. یکی از 
خاطرات فراموش نشدنی من از ایران به جلسه دیدار و 
مالقات ما با مقام معظم رهبری مربوط می شود. در آخرین 
سفر رسمی که مقام معظم رهبری به قم تشریف آوردند و 
در دیداری که ما طالب خارجی با ایشان داشتیم یکی از 
کلماتی که بسیار به دل من نشست این بود که فرمودند 
شما )یعنی ما طالب خارجی( فرزندان من هستید. همچنین 
در دیداری که دو سال پیش در تهران با ایشان داشتیم، 
ایشان فرمودند از میان دیدارهایی که به من پیشنهاد شده 
من با دیدار گروه شما یعنی دانش آموختگان موافقت کردم 
و این نشان می دهد که ایشان به ما  توجه دارد و ما هم 
در این جا که در سرزمین دور هستیم و کار می کنیم به یاد 
ایشان هستیم و می دانیم که ایشان به ما هم توجه دارد و 

این برای ما موجب دلگرمی بسیار بزرگی است.
تا چه حد با افکار و آثار و اندیشه های امام 

خمینی آشنایی دارید؟
من به واسطه عالقه ای که به شخصیت امام خمینی داشتم 
سیر مطالعاتی از بدو تولد تا رحلت ایشان را انجام داده ام. 
و االن هم یکی از واحدهایی که تدریس می کنم اندیشه 

سیاسی امام خمینی است. همچنین پدرم آقای سیدمحمود، 
کتابی به نام »خمینی کیست« را به زبان تایلندی نوشتند و 
چاپ کردند و در واقع زندگی امام را از ابتدای تولد تا هنگام 
وفات ایشان مطالعه داشته ام. به نظر من امام یک انسان 
کامل و جامعی بود که در همه ابعاد زندگی خود به حد 
کمال رسیده بود و به سختی می توان گفت که یک بُعد از 
زندگی امام خمینی بر بُعد دیگر زندگی ایشان ظهور و غلبه 
دارد. اقتدار، استکبارستیزی، شجاعت، تسلیم زور نشدن و 
اخالص امام خمینی باعث شد که انقالبی را در جهان 
ایجاد کند که تا کنون هیچ کس نتوانسته مانند آن چنین 

حرکت و نهضتی را انجام دهد. 
چه  در  را  تایلند  در  تشیع  ماندگاری  رمز 

می دانید؟
به نظر من محبت اهل بیت )ع( اساس و رمز ماندگاری 
امام خمینی هم  است. همانطوری که  تایلند  در  تشیع 
فرمودند محرم و صفر است که اسالم را زنده نگه داشته 
است، به نظر من محرم و صفر و ایام سوگواری امام حسین 
علیه السالم یکی از دالیل بقا و ماندگاری تشیع در تایلند 

به حساب می آید.
به نظر شما چه آسیب هایی جامعه شیعیان 

تایلند را تهدید می کند؟
یکی از آسیب هایی که به نظر من جامعه شیعیان تایلند 

را تهدید می کند بحث »رابطه خانواده و فرزندان« است. 
متاسفانه امروزه آنطور که شایسته و الزم است والدین 
برای بچه های خود وقت نمی گذارند و این کمبود وقت 
باعث می شود که وقتی بچه ها بزرگ شدند آشنایی کامل 
و صحیحی با دین و آموزه های دینی نداشته باشند؛ 
چون خانواده برای آنها کم وقت گذاشته است. علت این 
آسیب هم به نظر من آن است که اشتغال و کسب و 
کار زیاد، چنین تبعاتی را به دنبال دارد و حتی وقت برای 
زندگی سالم هم ندارند؛ زیرا بیشتر وقت خود را  در محل 
کار و یا در ترافیک می گذرانند و به همین دلیل والدین 
بچه های خود را از صبح به مهد کودك ها می سپارند. و 
بچه ها با همین روش بزرگ می شوند و کمتر با معارف 
اهل بیت )ع( آشنا می شوند و هنگامی که پس از بزرگ 
شدن با اختالفات جامعه غیرمسلمان روبه رو می شوند 
خیلی از چیزهایی که رایج است و اشتباه، متاسفانه برای 
آنها حل شده و عادی خواهد بود. و این واقعا یکی از 
آسیب های جدی جامعه شیعیان تایلند است. به نظر من 
برای درمان این آسیب باید روحانیون و علمای تایلند 
وارد عمل بشوند و اقدام موثری انجام بدهند و قسمتی 
از منابر و  موعظه ها و سخنرانی های خود را به بحث 
خانواده اختصاص بدهند و به مردم برسانند که رابطه 

صحیح چگونه است. 

سیده زینب ساکیتی شا، فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد در رشته 
فلسفه و کالم اسالمی از جامعه المصطفی و استاد مرکز المصطفی در 

بانکوک، مولف  چندین جلد کتاب و مقاله به زبان »تایی«، در گفت وگوی ذیل از 
شرایط فعالیت  های فرهنگی و مذهبی در کشور تایلند سخن گفت.
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لطفاً ضمن معرفی مختصر خودتان و سوابق 
چه  حاضر  حال  در  که  بفرمایید  تحصیلی تان 

مسئولیتی در کشور تایلند دارید؟
بنده محمدمهدی صفورایی پاریزی هستم. دانش آموخته 
حوزه علمیه قم در سطح۴؛ و فارغ التحصیل مقطع دکتری در 
رشته روانشناسی تربیتی. پس از چند سال خدمت در موسسه 
امام خمینی از ابتدای سال 138۹ به صورت هیأت علمی به 
جامعه المصطفی منتقل شدم و هم اکنون مدیریت نمایندگی 
منطقه ای المصطفی در کشور تایلند را بر عهده دارم. جامعة 
المصطفی در این منطقه به عنوان »منطقه تایلند« یک 
نمایندگی دارد که تایلند، میانمار، الئوس، کامبوج و ویتنام 
بانکوك  زیرمجموعه این نمایندگی است که دفترش در 
پایتخت تایلند است و بنده هم به عنوان مسئول از طرف 
جامعه المصطفی در حدود دو سال است که در اینجا برای 

خدمت به این پنج کشور انجام وظیفه می کنم. 
جامعه المصطفی از چه سالی در تایلند آغاز به 

کار کرده و چه اهدافی را دنبال کرده است؟
اگر بخواهیم مجموعه سازمان مدارس خارج از کشور و 
جامعه المصطفی را در نظر بگیریم االن حدود 17 سال است 
که از آغاز فعالیت جامعه المصطفی در کشور تایلند می گذرد 
و می توان گفت که المصطفی از ابتدا تا کنون روز به روز و 
لحظه به لحظه رشد کرده است و می توان گفت المصطفی با 
اهدافی شروع به کار کرده و االن نیز اهدافی را دنبال می کند 
و در این سال ها رشد و توسعه پیدا کرده است. یکی از اهداف 
المصطفی این است که پرورش طالب داشته باشد یعنی بعد 

از انقالب اسالمی، کشورها نیاز به مبلغ و روحانی و عالم 
دینی داشتند. یکی از اهداف این بوده که داوطلبان مناسبی 
را جذب کند که در همینجا درس بخوانند یا اعزام به ایران 
شوند و در آنجا تحصیالتشان را تکمیل کنند. پس یکی از 
اهداف جذب، پرورش و رشد طالب است چه از این جهت 
که مقداری در اینجا درس بخوانند و بعد به ایران بروند و در 
آنجا درسشان را ادامه دهند و چه از جهت اینکه ابتدائاً به ایران 
بروند. و همچنین یکی دیگر از اهداف المصطفی این است 
که حمایت کند از طلبه ها و فارغ التحصیالنی که پس از اتمام 
تحصیلشان به کشور خودشان برمی گردند که از فعالیت های 
تبلیغی، ترویجی، دینی و مذهبی مبلغان دینی حمایت می کند.

 هدف مهم دیگری که از سابق بوده و االن هم ادامه دارد 
و در طی این سالها رشد فراوانی داشته، بحث تولید و ترجمه 
متون دینی به زبان »تایی« است مخصوصاً برای شیعیان. 
قبل از انقالب اسالمی متن علمی و مذهبی برای معرفی و 
استفاده شیعه در تایلند وجود نداشت و آنچه که شیعیان قدیم 
داشتند صرفاً نوحه و دعاهایی در حد محدود بود؛ ولی پس از 
انقالب اسالمی ایران به یکباره نهضت ترجمه آغاز می شود و 
در ابتدا طالبی که به ایران آمده بودند پس از تشکیل رایزنی 
جمهوری اسالمی و مجمع جهانی اهل بیت و مجمع تقریب 
مذاهب اسالمی و مؤسساتی که توسط طالب و مستبصرین 
تأسیس شد مثل مرکز انجمن اسالمی، شروع کردند به تولید 
کتاب و محصول به زبان تایلندی و المصطفی هم خودش 
وارد میدان شد و با مترجمینی که ارتباط پیدا کرده بود اقدام 
به چاپ و نشر مطالب علمی کرده و از مؤسسات و نهادهای 

دیگری که کارهای دینی انجام می دادند هم حمایت کرد. 
عنوان  ماست 3۴0  دست  در  که  آماری  آخرین  براساس 
کتاب و سند علمی و مذهبی در حوزه های دینی، اجتماعی 
و فرهنگی به زبان تایلندی ترجمه شده است و به نظر من 
این مقدار کافی نیست و ما تالش داریم که سرعت و رشد 
بیشتری به این کار بدهیم. در بحث تولید متن شیعی به زبان 
تایلندی تا کنون خوشبختانه آثار خوبی هم منتشر شده است. 
کتاب صحیفه سجادیه ترجمه و چاپ شده است. نهج البالغه 
امام علی )ع( که مورد توجه اهل سنت هم هست، ترجمه 
شده و در حال ارزیابی است که به زودی چاپ می شود. قرآن 
به زبان »تایی« با ترجمه آیت اهلل مکارم شیرازی به زبان 
»تایی« و خود قرآن هم عربی و هم با زیرنویس »تایی« و 
همچنین تفسیر نمونه را به زبان »تایی« ترجمه و آماده چاپ 
کرده ایم که برای اولین بار یک تفسیر شیعی به زبان تایلندی 
چاپ می شود. همچنین ترجمه شیعی کامل قرآن برای اولین 
بار آماده چاپ شده است. در زمینه گسترش اندیشه های 
امام خمینی هم تا کنون آثاری منتشر شده که مهم ترین 
آنها »چهل حدیث« و »پیامهای امام خمینی به حجاج« که 
هرسال ترجمه می شده و در اختیار اهل سنت و شیعه قرار 
می گرفته و آثار مختلفی راجع به امام خمینی در اینجا کار شده 
است. اینها بخشی از فعالیت های المصطفی در تایلند بوده 
است. یکی از کتابهایی که در چهلمین سال پیروزی انقالب 
اسالمی در دست ترجمه و چاپ داریم کتاب »اندیشه سیاسی 
امام خمینی« است که مورد استقبال سیاستمداران تایلندی و 
دانشگاهیان قرار گرفته و تا یکی دو ماه آینده انشااهلل چاپ 

حجت االسالم والمسلمین دکتر محمد مهدی صفورایی 

 شیعیان حیات واقعی خودرا مدیون امام 
و انقالب اسالمی ایران می دانند

شرایط فرهنگی و اجتماعی شیعیان تایلند در گفت وگو با 

حجت االسالم دکتر محمد مهدی صفورایی دانش آموخته سطح ۴ حوزه علمیه قم، دکتری روانشناسی تربیتی محقق و 
پژوهشگر و  مدیر نمایندگی المصطفی در منطقه تایلند، در این گفت وگو به وضعیت شیعیان تایلند پرداخت و از فعالیت های 

جامعه المصطفی در کشور های جنوب شرق آسیا سخن به میان آورد.
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می شود و برای بهمن و سالگرد انقالب اسالمی رونمایی 
خواهد شد.

در زمینه خانواده  که خطر تضعیف آن در اینجا به خوبی 
احساس می شود ما اولین کتاب خانواده در اسالم را به زبان 
تایی تالیف و منتشر کرده ایم و چند شماره از مجله پیام 
آسمانی را به خانواده و تربیت فرزند اختصاص داده ایم. کتاب 
تربیت فرزند شایسته و همچنین کتاب حکمت نامه کودك از 

آیت اهلل ری شهری را ترجمه و چاپ کرده ایم. 
یکی دیگر از فعالیت های المصطفی بخش آموزشی است 
که بخش مهمی هم هست و در حال حاضر در تایلند یک 
مدرسه خواهران در بانکوك وجود دارد که بطور متوسط 
همیشه نزدیک به 50 طلبه در آن تحصیل می کند که اینها 
به مدت 3 تا ۴ سال در اینجا درس می خوانند و برای ادامه 
تحصیل به ایران اعزام می شوند. همچنین یک مدرسه پسرانه 
در شهر »ناخان سیتی مارات« داریم که در آنجا هم همین 
مقدار طلبه درس می خوانند و برای ادامه تحصیل هم به ایران 
اعزام می شوند. در بانکوك هم مدرسه پسرانه ای در سابق 
داشتیم که طلبه های آن به ایران اعزام  شدند و فعال این 
مدرسه فعال نیست. همچنین مدرسه ای تحت اشراف مرکز 
المصطفی در شهر پاتالونگ وجود دارد که ترکیبی از دروس 
دولتی و حوزوی است و تحت حمایت موسسه »الخویی« 
فعالیت می کند و برنامه آموزشی حوزوی آن با المصطفی 
است و تحت حمایت المصطفی به عنوان مدرسه پیوسته 
پسرانه ای  و  دخترانه  مدرسه   دو  از  کار می کند. همچنین 
که در میانمار داریم نیز حمایت می کنیم. همچنین مبلغین 
میانماری را هم حمایت می کنیم و نیز مبلغین کشور کامبوج 
مورد حمایت المصطفی هستند که در آنجا هم در حال حاضر 
310 شیعه وجود دارد و مبلغینی که در ایران درس خوانده اند 
و به آنجا بازگشته و فعالیت فرهنگی انجام می دهند. همچنین 
ویتنام هم مورد حمایت ماست که دو طلبه شیعه و 25 نفر 

شیعه در آنجا وجود دارد و به سرعت در حال افزایش است.
در بخش بین الملل المصطفی نیز با مراکز مختلف ارتباط 
و  سنت  اهل  با  تعامل  مختلف،  دانشگاه های  مانند  دارد 
همکاری برای برگزاری مراسم سالگرد امام خمینی، هفته 

وحدت و سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و ...
مسیر  در  چقدر  تاکنون  المصطفی  جامعه 

اهدافش موفق عمل کرده است؟
به عقیده من المصطفی در پرورش و تربیت طلبه کامال 
موفق بوده است و تا االن 2۴2 نفر از تایلند در ایران در 
سطوح مختلف تحصیلی از کاردانی تا دوره دکتری، درس 
خوانده اند و به تایلند برگشته اند و 120 نفر از آنها در حوزه دین 
فعالیت می کنند و االن هم 1۴0 نفر طلبه در ایران مشغول 
به تحصیل هستند که طلبه های موفق و متدینی هستند و 
برخی از آنها سمبل تقوا، اخالق و یک وزنه علمی هستند و 
همین طلبه ها بودند که با فعالیتشان ده هزار شیعه به وجود 
آمده است و بسیار خوب تبلیغ کردند. به نظر من المصطفی 

در زمینه آموزش کامال موفق بوده است.
 در زمینه اخالق و تربیت هم خوب کار شده است.

در مورد بحث پژوهش و تولید اثر پژوهشی و ترجمه، به 
نظر من برنامه های المصطفی بسیار موفق بوده است ولی 
به دلیل آنکه تالیف در کل دنیا کار سختی است و ترجمه 
آسان تر از تالیف است و به دلیل نداشتن محقق و مترجم، 
ما برای خدمت به شیعه و آثار تألیفی عقب هستیم به خاطر 
اینکه موانع وجود دارد. مثاًل اگر در این جایی که ما هستیم 
50 مترجم وجود داشت، ما می توانستیم همزمان 50 اثر را کار 
کنیم و در طول یک سال آن را به نتیجه برسانیم؛ ولی حداکثر 
20 اثر را بتوانیم در یک سال تولید کنیم که نسبت به سابق 

هم رشد بسیار خوبی داشته است. یک مانع دیگری هم که 
در کار ما وجود دارد این است که به طور کلی بر طبق آمار، 
میانگین مطالعه مردم در کشور تایلند پایین است و بر طبق 
آخرین آمار، سرانه مطالعه ساالنه در کشور تایلند به ازای هر 
نفر هفت خط است و این در حالیست که سرانه استفاده از 
اینترنت روزانه ده ساعت بر آورده شده است. ما به همین دلیل 
که مردم از اینترنت بیشتر استفاده می کنند در اینجا سایتی را 
راه اندازی کرده ایم و تمام کتابها را روی سایت گذاشته ایم 
بگونه ای که نسخه اندروید آن هم در دسترس باشد و مردم 

به آسانی بتوانند به این کتابها دسترسی داشته باشد.
در میان سخنانتان اشاره کردید که هم برای 
جهت  مدارسی  خواهران  برای  هم  و  برادران 
آموزش طالب دارید. اگر بشود به تعداد طالبی 
که تا کنون فارغ التحصیل شده اند و طالبی که 

االن مشغول به تحصیل هستند، اشاره بفرمایید.
از ابتدای تأسیس تا االن 2۴2 نفر از کاردانی تا دکتری، 
از برادران و خواهران به ایران رفته اند و آموزش دیده و به 
تایلند برگشته اند و بعضی از آنها امروزه به کارهای فرهنگی و 
مذهبی، اداره مسجد، اقامه جماعت، ترجمه، تبلیغ و برگزاری 
کالسهای قرآنی مشغول هستند و تعدادی از آنها هم مشغول 
به فعالیتهای مستقیم تبلیغی نیستند و هم اکنون هم 1۴0 
نفر که در اینجا تحصیالت مقدماتی را به پایان رسانده اند 
به ایران اعزام شده و در ایران مشغول به تحصیل اند که 
مجموعا 380 نفر می شوند و در حال حاضر هم 1۴8 نفر طلبه 
از خواهران و برادران در مدارس مختلف در تایلند داریم که 
در مقطع کارشناسی درس می خوانند و تعدادی از آنها برای 
ادامه تحصیل به ایران اعزام خواهند شد. در میانمار هم یک 
مدرسه برادران و یک مدرسه خواهران داریم که در مجموع 
22 طلبه دارد. البته حدود ده نفر هم از طلبه های تایلندی 
در نجف اشرف مشغول به تحصیل هستند و حدود 15 نفر 
هم در لبنان در مدارسی از حزب اهلل و نمایندگی المصطفی 

تحصیل می کنند. 
انجام  آموزشی  زمینه  در  ما  که  کارهایی  از  دیگر  یکی 
می دهیم جذب طلبه از اهل سنت برای تحصیل در ایران بود 
که در مدارس اهل سنت المصطفی درس می خوانند زیرا ما 
یک مجتمع آموزشی مذاهب اربعه اهل سنت در گرگان داریم 
که از سال گذشته تا االن 11 طلبه جذب کرده ایم که در ایران 
مشغول به تحصیل هستند در بخش اهل سنت، و هدف 
اصلی ما این است که با فضای ایران و اسالم ناب آشنا شوند 
و خیلی به دنبال شیعه سازی نیستیم بلکه همین که دشمن 
اهل بیت نباشند بسیار مفید و مؤثر است و در همین تابستان 
که تعدادی از آنها برگشته اند آثار بسیار خوبی در دشمن زدایی 

از شیعه و تشیع و انقالب اسالمی داشته است.
یکی دیگر از فعالیت هایی که در اینجا انجام گرفته اعزام 
رهبران و بزرگان اهل سنت در مناسبتهای مختلف به ایران 
بوده است که خیلی از اینها بعد از اینکه برمی گردند کاماًل 

حامی و مدافع ایران و انقالب اسالمی هستند. 
و  سنت  اهل  طالب  با  المصطفی  تعامل  از 
فعالیت های تقریبی که در تقریب شیعه و اهل 

سنت انجام می شود برای ما صحبت بفرمایید.
یکی از مهمترین فعالیت های تقریبی که در اینجا در تقریب 
با  اهل سنت برگزار می شود، نشست های تقریبی با موضوعات 
مشترك است که تا به حال فراوان برگزار شده است. مثال 
نشست با بزرگان و فعاالن بانوان اهل سنت و شیعه در روز 
تولد حضرت زهرا)س( به عنوان دختر پیامبر الگوی زن نمونه 
و موفق و الگوی تربیت فرزند. این نشستها در تقریب بسیار 
مؤثر است.  همچنین در روز 1۴ خرداد و روز قدس و هفته 

وحدت و دیگر مناسبتها، نشست های مشترك برگزار می شود 
که بعضی از اوقات این نشست ها در مراکز اهل سنت برگزار 
می شود و بعضی وقتها هم به میزبانی شیعیان برگزار می شود. 
یا شرکت در نماز جمعه اهل سنت و شرکت در مراسمات 
آنها، همچنین حمایت از برخی از دارالقرآن  های اهل سنت که 
در تایلند و در میانمار فعالیت می کنند. یا در میانمار همایش 
امام حسین )ع( با همکاری اهل سنت و شیعه برگزار شده 
است. به عبارت دیگر ما در تایلند از هر مناسبتی برای تقریب 
استفاده می کنیم. همچنین برای مسلمانان اهل طریقت و 
صوفیه در اینجا در امور آموزش فرزندانشان و در برنامه های 
تابستانی برای فرزندانشان مبلغ اعزام می کنیم و کتاب تعلیم 
القرآن برای تمام دارالقرآن های شیعه و سنی می فرستیم. 
مجله هایی که تولید می کنیم مثل پیام آسمانی برای اهل 
سنت نیز فرستاده می شود و در واقع تعامل خوب، کامل و 
مثبتی با اهل سنت معتدل داریم. البته تقابل هایی با وهابیت 
داریم که هیچ وقت با ما سر یک میز حاضر نمی شوند اما با 

اهل سنت متعادل رابطه بسیار خوب و مثبتی داریم.
انقالب  پیروزی  و  خمینی  امام  قیام  از  بعد 
توسعه  تایلند  در  ایران، چگونه شیعه  اسالمی 
یافت و معرفی شد و مسلمانان شیعه و اسالم 
ناب را شناختند در حالی که در آن زمان در این 
کشور نه رایزنی فرهنگی وجود داشت و نه حوزه 
علمیه و نه طلبه؛ چه چیزی باعث این تحول شد؟

نباید غفلت کنیم که ریشه اصلی آن را در آمادگی و زمینه ای 
که در شیعیان قدیم وجود داشت، باید جستجو کرد. اگر ما 
االن می گوییم هزار شیعه قدیم وجود داشت و بیش از ده 
هزار شیعه جدید که از برکت انقالب اسالمی به وجود آمده 
است، همین شیعیان قدیم بودند که شیعه را توسعه دادند و 
معرفی کردند و از پیشگامان طلبه، شیعیان قدیم بودند مانند 
شیخ غالمعلی اباذر که اولین بار به پاکستان و ایران می رود و 
پرچم تشیع را در تایلند بلند می کند. یا مثاًل در زمانی که هیچ 
خبری از گسترش معارف اهل بیت در اینجا نبود، این »امام 
باره« بود که به عنوان یک پایگاه شیعه فعالیت می کرد و 
پرچمدار تشیع در این سرزمین بود و در ایام مختلف عزاداری 
امام حسین)ع( برگزار می کردند. اگر پرچم امام حسین)ع( و 
راه امام حسین)ع( توسط شیعیان قدیم ادامه پیدا نمی کرد، 
کسی علم و پرچم اهل بیت را نمی دید که بخواهد امروزه 
تشیع را دنبال کند. همانطوری که گفتیم شیعیان قدیم از 
نسل شیخ احمد قمی هستند که در طول بیش از ۴00 سال 
در تایلند حضور داشتند اما تعداد آنها تا قبل از پیروزی انقالب 
اسالمی ایران حدود هزار نفر بودند. لکن به برکت انقالب 
اسالمی ایران و در اثر آگاهی بخشی نهضت امام خمینی و 
بیداری مسلمانان و گسترش مکتب اهل بیت، امروزه شیعیان 

زیادی در این کشور زندگی می کنند.
تأثیرات حضرت امام خمینی رحمت اهلل علیه 
بر شیعیان جهان و به خصوص شیعیان تایلند را 
چگونه ارزیابی می کنید؟ و جایگاه امام خمینی نزد 

شیعیان تایلند چگونه است؟
درباره عالقه شیعیان و حتی بسیاری از اهل سنت معتدل 
آنان  با  که  گفتگوهایی  در  من  برداشت  خمینی،  امام  به 
داشته ام این است که بیشتر از خیلی از ایرانی هاست که در 
کشور خودشان است و رهبر خودشان است. امام خمینی و 
دیدگاه های امام خمینی ورد زبان شیعیان تایلند است. رابطه 
عاشق و معشوق بین شیعیان تایلند و امام خمینی وجود دارد. 
این چیزی است که من از گفتگوها و کلمات و احساسات 
آنها برداشت کرده ام و این عشق آنها به امام خمینی بی 
نظیر است؛ به خاطر اینکه شیعیان حیات واقعی خودشان 
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را مدیون امام و انقالب اسالمی ایران می دانند. به این معنا 
که شیعیان قدیم در اینجا وجود داشتند ولی شناخت دقیق 
اسالم ناب را به برکت حضرت روح اهلل و انقالب ایشان و 
دیدگاهها و نظرات و گفته ها و سخنرانی های ایشان می دانند 
و می بینند. شیعیان تایلند به انقالب ایران و جمهوری اسالمی 
عشق می ورزند همانطور که به امام و رهبری عشق دارند. 
دانش دینی، اسالمی، شیعی، فرهنگی، مذهبی و اعتقادی 
شیعیان تایلند مدیون امام خمینی است یعنی به تبع انقالب 
امام خمینی این معارف به این کشور وارد شد و اال شیعیان 
قدیم کتابهایی درمورد تشیع نداشتند ولی االن بیش از 300 
کتاب در مورد تشیع و اسالم ناب وجود دارد و به دست آنها 
رسیده است و این یکی از مهم ترین تأثیرات انقالب اسالمی 
و جمهوری اسالمی است. اما در مورد تأثیر بر مسلمانان 
می توان گفت که ـ  بخواهند اعتراف کنند یا نخواهند اعتراف 
کنند ـ حتی اهل سنت متأثر از اندیشه های اسالمی امام 
خمینی هستند. ممکن است نخواهند بگویند که ما شیعه 
شده ایم ولی دیدن و خواندن کلمات امام خمینی آنها را برای 
بهتر مسلمان زیستن تحت تأثیر قرار داده است و حتی جرأت 
و شهامتی که در حرکات سیاسی و اجتماعی در میان اهل 
سنت هم به وجود آمده است به دلیل خواندن کتاب ها و 
اندیشه های امام خمینی است. اخیراً با برخی از اساتید علوم 
سیاسی یکی از دانشگاه های بانکوك صحبت می کردم. آنها 
دنبال این می گشتند که ببینند امام خمینی در مورد سیاست 
چه گفته است؟ و پایه های سیاسی امام خمینی چه بود؟ و 
دهد؟  تشکیل  حکومتی  چنین  توانست  که  کرد  کار  چه 
موفقیت ایران در چه بود؟ یا مثال در سفری که به کامبوج 
رفتم و مالقاتی با یکی از اعضای حاضر در دولت کامبوج 
که از مسلمانان است در منزل او داشتم، می  گفت که ما خیلی 
خوشحالیم که ایران به توان باالی نظامی دست پیدا کرده 
است که می تواند در مقابل ابرقدرت ها مقاومت کند. در واقع 
امام خمینی احساس استکبار ستیزی در میان آزادیخواهان 
عالم ایجاد کرد. یا می گفتند که چرا جمهوری اسالمی ایران 
در کامبوج سفارتخانه ندارد و ما نمی توانیم به راحتی به ایران 
سفر کنیم و برگردیم؟ مگر امام خمینی رهبری جهانی و برای 
همه دنیا نبود؟ یا مثاًل در یکی از دانشگاه ها یکی از اساتید 
اهل سنت می گفت که من آرزویم این است که یکبار به 
ایران سفر کنم و کتابهای امام خمینی به دستم برسد و کاش 
کتابهای امام خمینی به زبان کامبوجی ترجمه می شد. من 
خیلی حسرت میخورم که کتابهای امام در اختیارم نیست. من 

خیلی به امام خمینی عالقه دارم و ... 
در تایلند هم حتی عالوه بر مسلمانان، برخی از بوداییان هم 

از نظرات امام خمینی استفاده می کنند.
یکی دیگر از تأثیرات مهم امام خمینی و انقالب اسالمی بر 
مسلمانان جهان را می توان به وضوح در حجاب و پوشش 
اسالمی زنان و دختران تایلندی مشاهده نمود. شیعه و سنی 
همه متفق القول می گویند که قبل از انقالب اسالمی در میان 
مسلمانان تایلند، حجاب رواج نداشته است ولی بعد از انقالب 
اسالمی و به برکت انقالب ما تازه فهمیدیم که باید حجاب 
داشت و پوشش اسالمی را داشته باشیم و از زمان انقالب 
اسالمی این حجاب رواج پیدا کرده است و آمارها می گوید که 
االن بیش از ۹0 درصد از مسلمانان پوشش اسالمی دارند و 
این یکی از تأثیرات بسیار واضح انقالب اسالمی بر مسلمانان 

تایلند است.
در  شناسی  اسالم  رشته های  و  کرسی ها  همچنین 
دانشگاه های تایلند بعد از انقالب اسالمی ایران با قوت و 
حمایت بیشتری در حال راه اندازی و توسعه است و روز به 
روز هم بیشتر می شود. و خیلی هم متقاضی هستند که با 

ایران ارتباط بیشتری داشته باشند و کتاب های علمی مورد 
نیاز خود را از ایران تهیه کنند و این هم به عنوان یکی از 
تأثیرات انقالب اسالمی بر ظهور و بروز ابعاد علمی مسلمانان 

در تایلند است.
آیا آماری از مسلمانان و شیعیان و مساجد 
آنها در کشور تایلند و  کشورهای تحت حوزه 

مدیریتی شما وجود دارد؟
آماری که دولت تایلند و مرکز آمار اعالم می کند بدین 
قرار است که از 6۹ میلیون نفوس تایلند، پنج و نیم درصد 
آنها مسلمان است که فکر می کنم تقریباً آمار درستی باشد 
هرچند ممکن است مقداری کم و زیاد داشته باشد. البته 
مسلمانان آمار خودشان را بیشتر بیان می کنند؛ اما به نظر 
نمی آید که دولتی ها بخواهند آمار را دستکاری کنند و دلیلی 
هم ندارد که آمار خالفی ارائه کنند. از این پنج و نیم درصد 
که تقریبا بین 3 میلیون و 800 هزار نفر تا ۴ میلیون نفر 
مسلمان در تایلند وجود دارد به طور دقیق جمعیت شیعیان 
نزدیک به 11 هزار نفر است هرچند ممکن است آمارهای 
بیشتر یا کمتری هم گفته شود. در مورد مساجد هم آخرین 
آماری که گفته شده 3800 مسجد اهل سنت در تایلند 
وجود دارد که ثبت دولتی شده است و ممکن است تعدادی 
مسجد هم وجود داشته باشد که ثبت نشده است. نکته 
مهمی که باید بدان توجه کرد این است که اهل سنت برای 
ثبت مساجد مشکلی ندارند و به راحتی می توانند مساجد 
خود را ثبت کنند. از میان این مساجد، 2۹ مسجد و حسینیه 
متعلق به شیعیان است که فقط ۴ تای آن ثبت دولتی شده 
است. از میان این مساجد 10 مسجد و حسینیه در بانکوك 
وجود دارد و یک حسینیه در شمال تایلند تاسیس شده و 
بقیه هم در جنوب تایلند در منطقه ستون، ترانگ، پاتالونگ 
و ناخان مشغول به فعالیت هستند. در کل کشور کامبوج 
فقط یک حسینیه متعلق به شیعیان وجود دارد و در ویتنام 
هم هنوز مسجد متعلق به شیعیان وجود ندارد. در میانمار 
هم حدود3۴00 نفر شیعه و 10 مسجد و حسینیه متعلق به 

شیعیان وجود دارد.
شیعیان در میانمار چگونه بوجود آمدند؟

به طور کلی می توان گفت که نسل شیعیان در میانمار 
همزمان از ایرانی ها، پاکستانی ها و هندی ها بوده است ولی 
االن بیشتر نسل شیعیان از ایرانی هاست؛ فامیل هایی مانند 

مازندرانی، شیرازی، اصفهانی، اهوازی و در بعضی مناطق هم 
افغانی ها حضور دارند. 60 سال پیش 2 نفر افغانی از افغانستان 
فرار می کنند و قدم به قدم راه می آیند تا به شهر »می چی نا« 
در برمه می رسند و در آنجا مستقر می شوند و مخفیانه زندگی 
می کردند تا شخصی به نام عمو حسین که در آنجا زندگی 
می کرده، می بیند که یکی از شبها این دو نفر خیلی گریه 
می کنند و اشک می ریزند. از آنها سوال می کند که علت 
این کارها چیست که شما انجام می دهید؟ این دو نفر هم 
می گویند که شما چه کار به ما دارید؟ او می گوید که یا شما 
را می کشم یا به ما بگویید که این قضیه چیست؟ بعد این دو 
نفر به او توضیح می دهند که قضیه عاشوراست و او هم شیعه 
می شود. و در پی چنین اتفاقی االن در آن منطقه 60 شیعه 
وجود دارد. بنابراین می توان گفت که وجود شیعیان در شهر 
»می چی نا« محصول تالش و حضور آن دو افغانی شیعه در 

این شهر می باشد.
چه موانعی جهت تبلیغ تشیع در تایلند وجود 

دارد؟ و شیعیان تایلند چه مشکالتی دارند؟
به نظر من اگر ُمبلّغ وجود داشته باشد هیچ مانعی برای تبلیغ 
در تایلند وجود ندارد؛ زیرا کشوری آزاد است و هر کس که 
هر ایده ای داشته باشد می تواند آن را آزادانه بیان کند. یکی 
از مناصبی که در میان مسلمانان تایلند وجود دارد منصب 
»شیخ االسالم« است که از طریق خاصی انتخاب می شود و 
االن شیخ االسالم شانزدهم است که انتخاب شده و فعالیت 
می کند. از زمان شیخ احمد قمی که نخستین شیخ االسالم 
بوده تا زمان شیخ االسالم سیزدهم همه آنها از شیعیان بودند، 
اما االن سه دوره است که شیخ االسالم از اهل سنت انتخاب 

می شود و شاید به علت کم کاری شیعیان بوده است.
یکی دیگر از مشکالت شیعیان تایلند این است که با وجود 
جمعیتی بالغ بر ده هزار نفر، فقط یک مدرسه دولتی شیعی 
متعلق به شیعیان وجود دارد و این ضعف بزرگی است و 
مدرسه دوم در حال تاسیس است و انشاهلل در سال آینده 
آغاز به کار خواهد کرد تا الزم نباشد بچه های شیعه به 
مدارس بودایی یا مدارس اهل سنت یا مدراس مسیحیت 
بروند. فقط یک مدرسه شیعی در پاتالونگ وجود دارد که 70 
دانش آموز دارد و باید تالش کرد که چند مدرسه در تایلند 
راه اندازی شود که فرزندان شیعیان بتوانند در مدارس متعلق 
به خودشان درس بخوانند. همچنین به نظرم یکی دیگر 
از مشکالت شیعیان تایلند این است که برنامه و وضعیت 
اقتصادی مناسبی ندارند. مثاًل شرکت یا سازمان بزرگی 
که فرزندان شیعیان در آنجا مشغول به کار شوند در میان 
شیعیان تایلند وجود ندارد. از دیگر مشکالت شیعیان تایلند 
این است که در علوم روز مانند ریاضی، فیزیک، شیمی 
و ... افراد تحصیل کرده در میان آنها کم است و گاهی 
اوقات الزم می شود که دانش آموزان شیعه تحت تعالیم 
معلمان بودایی تعلیم ببینند. مثال هنگامی که می خواهیم 
یک مدرسه را در اینجا راه اندازی کنیم به سختی معلمین 

را می یابیم.
در پایان اگر سخنی باقی مانده است برای 

خوانندگان ما بیان بفرمایید. 
فضا در تایلند برای خدمت به شیعه و توسعه شیعه، فضای 
مناسبی است؛ اما کم کاری فراوان است که مبلغین باید 
بیشتر تالش کنند؛ زیرا تایلند با این وضعیتی که از جهت 
تبلیغ در آن وجود دارد و می شود آزادانه و بدون هیچ مانعی 
تبلیغ کرد و مقاومتی در برابر تغییر مذهب وجود ندارد، 
محیط بسیار مناسبی جهت ترویج مکتب اهل بیت است. 
لذا باید بیشتر کار کنند و جمعیت شیعه باید خیلی بیشتر از 

این باشد.

 به نظر من اگر ُمبلّغ وجود داشته 
باشد هیچ مانعی برای تبلیغ در تایلند وجود 
ندارد؛ زیرا کشوری آزاد است و هر کس 
که هر ایده ای داشته باشد می تواند آن را 

آزادانه بیان کند. یکی از مناصبی که در میان 
مسلمانان تایلند وجود دارد منصب »شیخ 

االسالم« است که از طریق خاصی انتخاب 
می شود و االن شیخ االسالم شانزدهم است 

که انتخاب شده و فعالیت می کند. از زمان 
شیخ احمد قمی که نخستین شیخ االسالم 

بوده تا زمان شیخ االسالم سیزدهم همه آنها 
از شیعیان بودند، اما االن سه دوره است که 
شیخ االسالم از اهل سنت انتخاب می شود و 

شاید به علت کم کاری شیعیان بوده است.
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لطفاً در ابتدا پس از معرفی خودتان، اشاره ای 
کوتاه به سوابق تحصیلی تان داشته باشید.

بنده شریف هادی هستم و در ایران تا درس خارج تحصیالت 
حوزوی را ادامه دادم و در مقطع تخصصی کالم اسالمی هم 
به مدت دو سال و نیم نزد آیت اهلل سبحانی درس خواندم و 
پس از برگشت به تایلند دروس آکادمی را ادامه دادم و در رشته 
فلسفه و اخالق موفق به اخذ درجه دکترا شدم و االن هم 
استاد دانشگاه و رئیس مرکز مطالعات اسالمی در »دانشگاه 
 تکنولوژی سیام« هستم و مدیر بخش ایران شناسی دانشگاه 

»Eastern Asia  University« نیز می باشم.
چه عاملی باعث شد که تصمیم گرفتید به 
ایران سفر کنید و در حوزه علمیه درس بخوانید؟

ابتدا باید عرض کنم که من در خانواده ای سنی مذهب متولد 
شدم و پدر و مادرم اهل تسنن بودند. هنگامی که آقای شیخ 
غالمعلی اباذر به جنوب تایلند برای تبلیغ مسافرت کردند 
من با ایشان آشنا شدم و بعد از مدتی که از آشنایی من با 
ایشان گذشت من که جوانی 17 ساله بودم تصمیم گرفتم 
که مکتب اهل بیت علیهم السالم را اختیار کنم. پس از آن به 
بانکوك آمدم و در موسسه »امام خویی« مشغول به تحصیل 
شدم و تا شرح لمعه را در همان مدرسه خواندم. پس از مدتی 
برای ادامه تحصیل به ایران آمدم و به مدت هشت سال تمام 

در ایران دروس و علوم حوزوی را تحصیل کردم.
پس از برگشتن به تایلند چه فعالیت های 

تبلیغی انجام می دادید؟
از آنجایی که من اصالتا اهل جنوب تایلند بودم پس از فارغ 
التحصیل شدن و اتمام تحصیالت حوزوی در ایران، به 
جنوب تایلند و شهر پاتالونگ برگشتم. به دلیل اینکه بیشتر 

مسلمانان این منطقه از اهل سنت هستند بیشتر تبلیغات و 
فعالیت های ما در مورد مکتب اهل بیت )ع( بر پایه وحدت 
اسالمی می باشد و خیلی از مسلمانان از این روش تبلیغی 
استقبال می کردند. و االن هم در مرکز مطالعات اسالمی 
در دانشگاه سیام مشغول به فعالیت هستم که ما در آنجا در 
سه بخش فعالیت می کنیم: بخش اول مربوط به ترجمه و 
تألیف کتاب جهت تدریس در رشته های مختلف دانشگاهی 
مانند رشته علوم سیاسی، اسالم شناسی و مدیریت، اخالق 
و فلسفه اخالق، اصول عقائد و آشنایی با فلسفه اسالمی، 
آشنایی با منطق اسالمی و آخرین کتابی هم که انجام دادیم 
آشنایی با اندیشه سیاسی مکتب شیعه و بررسی تفکرات 
به  مربوط  دوم  بود. بخش  امام خمینی  سیاسی حضرت 
تدریس علوم اسالمی در رشته های مختلف است چون در 
مرکز مطالعات اسالمی که بنده مدیر آن هستم هفت رشته 
وجود دارد که دانشجویان آن از میان مسلمانان است و تقریبًا 
حدود 700 دانشجو در آن تحصیل می کنند: رشته هایی مانند 
علوم قرآن، آشنایی با اخالق اسالمی، عقاید اسالمی، آشنایی 
با فلسفه اسالمی و منطق. و عالوه بر مدیریت، تدریس هم 
می کنم. همچنین به عنوان استاد راهنما و مشاور در خدمت 
دانشجویانی هستم که پایان نامه های خود را در رشته های 
انجام می دهند. بخش سوم به فعالیت های من  اسالمی 
در بخش ایران شناسی و شیعه شناسی مربوط می شود که 
خوشبختانه این مرکز را دو سال پیش در دانشگاه راه اندازی 
کردیم و زبان فارسی در آنجا تدریس می کنیم و در ترم 
گذشته درس اندیشه سیاسی امام خمینی هم تدریس کردیم 
و حتی برخی از اساتید در رشته های علوم سیاسی در تایلند به 
مرکز مطالعات اسالمی آمدند و من به عنوان استاد راهنما از 

پایان نامه های دکتری آنها دفاع کردم.
آیا در عرصه بین المللی نیز فعالیت می کنید؟

یکی از سمت هایی که من در اینجا دارم فعالیت در مرکز 
گفتگوی ادیان و مذاهب است و تا االن چندین بار در همایش 
بزرگ بین المللی درباره گفتگوی ادیان و صلح جهانی که هر 
ساله در کشور کره جنوبی برگزار می شود، شرکت کرده ام 
وعالوه بر سخنرانی در آن کنفرانس، مقاالتی نیز در آنجا 
ارائه کردم و سال گذشته در کشور ژاپن در همایش صلح 
از دیدگاه اسالم سخنرانی کردم. همچنین چند ماه پیش در 
همایشی در مرکز اسالمی لندن نیز سخنرانی داشته ام. این 
نکته بسیار مهمی است که من به عنوان روحانی شیعه در 
این همایش ها حضور پیدا کردم و آنچه ارائه کردم از مکتب 
اهل بیت علیهم السالم و تفکرات و فرمایشات امام خمینی 
درباره صلح و زندگی مسالمت آمیز و همزیستی با ادیان 
دیگر گرفته شده بود. وقتی من در آن اجالس ها سخنان 
خودم را ارائه می کردم بسیاری از حضار تعجب می کردند 
که در مکتب تشیع تا این اندازه به اعتدال تاکید شده است. 
من سخنانم را از قرآن و احادیث و کالم شیعه و آثار شهید 
مطهری و عالمه طباطبایی و بیشتر هم از تفکرات امام 
خمینی ارائه دادم و خیلی مورد قبول و پذیرش آنان قرار 
گرفت و لذا برای بار دیگری هم من را دعوت کردند که در 
آنجا به ارائه سخنرانی بپردازم. در ژاپن به شهر »کیوتو« رفتم 
که یک شهر دینی و مذهبی است. در آنجا به معابد آیین 
شینتو رفتم و مالحظه کردم که روح دین از بین رفته است 
و صرفاً یک ظاهر و پوسته ای به نام دین را دارند. وقتی من 
به عنوان نماینده مذهب شیعه از روح اعتدال حاکم بر اندیشه 
تشیع و اهل بیت )ع( سخنرانی کردم خیلی استقبال کردند. 

حجت االسالم والمسلمین دکتر شریف هادی

نیازمند اندیشه های
 امام خمینی هستیم

شرایط فرهنگی و اجتماعی شیعیان تایلند در گفت وگو با 

حجت االسالم والمسلمین دکتر شریف هادی دانش آموخته حوزه علمیه قم و استاد دانشگاه و محقق و پژوهشگر
در این گفت وگو به فعالیت های فرهنگی در  فضای کشور های جنوب شرق آسیا پرداخت.
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در سفر به ژاپن یک پروفسور از اهل سنت هم همراه من بود 
که پس از برگشتن و هنگامی که من برای سخنرانی دیگری 
به کربال دعوت شدم او نیز همراه من به کربال آمد و این 
سفر خیلی بر او تاثیر مثبتی گذاشت. او به من گفت که باور 
نمی کردم که اندیشه های شیعه تا این حد پیشرفته و متعالی 
و به دنبال حقیقت جویی باشد و معارف تشیع طبق فطرت 
انسان است حتی برای جهان امروز. به همین دلیل در ژاپن 
از مقاله من استقبال بسیار خوبی شد و آن را در مجالت خود 

به چاپ رساندند. 
و  وضعیت  از  نمایی  است  ممکن  اگر 
فعالیت های فعلی شیعیان تایلند را برای ما بیان 

کنید .
همانطور که اطالع دارید شیعه در کشور تایلند از زمان شیخ 
احمد قمی به وجود آمد. ما از دو جهت می توانیم شیعیان 
فعلی تایلند را مورد بررسی قرار دهیم. یک جهت این است 
که از جهت کّمی به آنها نگاه کنیم و تعداد شیعیان تایلند 
را ببینیم که اگر به طور ظاهری به عدد شیعیان تایلند نگاه 
کنیم احساس می کنیم که از حیث کمیت رشد مطلوبی 
نداشته اند و اگر نگاه کنیم شاید در بیست سال پیش و قبل 
از آن گرایش بیشتری به تشیع بود و تمایالت مردم بیشتر از 
االن بود؛ اما این به معنای رشد نکردن شیعه نیست. در اوایل 
انقالب چون لفظ شیعه یک لفظ جدیدی برای مسلمانان و 
بوداییان بود لذا گرایش بیشتری به شیعه بود که بفهمند 
شیعه چیست و خود انقالب اسالمی ایران نیز تأثیر زیادی 
در تشیع داشت و یک حرف جدیدی برای اهل سنت و 
بوداییانی که در تایلند بودند به حساب می آمد؛ اما امروزه 
تطورات شیعه به مرحله دیگری رسیده است. به نظر من 
تطورات شیعه در تایلند چهار دوره دارد. دوره قدیم که دوران 
شیخ احمد قمی و ورود شیعه به تایلند است. دوره دوم هم 
دوران پس از سقوط آیوتایا و انتقال شیعه به بانکوك است. 
دوره سوم تشیع در تایلند هم با شروع انقالب اسالمی در 
ایران آغاز  می شود. و دوره چهارم تشیع هم همزمان با وفات 
امام خمینی تا امروز می شود. و االن تشیع در تایلند دوره 
چهارم خود را سپری می کند که حدود سی سال می شود. 
در این دوره نگاه مردم به تشیع نگاه بسیار معتدلی شده 
است و بر خالف تمام تبلیغات و شایعه سازی هایی که بر 
علیه شیعه صورت می گیرد، شیعه را یک گروه تندرو و ضاله 
نمی دانند بلکه شیعه را مکتبی می دانند که دارای اندیشه های 
متعالی و مترقی است که می تواند جامعه بشریت را نجات 
دهد. در دوره چهارم ما بیشتر به تبیین اندیشه های شیعه 
دوره  دوره،  این  واقع  در  می پردازیم.  بیت  اهل  مکتب  و 
تبیین مکتب شیعه و بیان تفکرات متفکرین و اندیشمندان 
وحدت،  است.  خمینی  امام  حضرت  خصوص  به  شیعه 
انسجام و زندگی مسالمت آمیز در کنار ادیان دیگر یکی از 
شاخصه های این دوره است. متاسفانه برخی از شیعیان تایلند 
گمان می کنند که ما هنوز در دوره دوم یا سوم هستیم و حال 
آن که ما امروزه در دوره چهارم به سر می بریم. اگر ما بتوانیم 
در این دوره نقش خود را به خوبی ایفا کنیم و مکتب تشیع را 
به خوبی تبیین و تحلیل کنیم قطعا دوره پنجم نیز به زودی 
خواهد آمد و مردم به دلیل اینکه تشنه حقیقت هستند قطعًا 
جمعیت عظیمی رو به مکتب تشیع خواهند آورد و تفکرات 
شیعه را قبول می کنند. به نظرم این دوره چهارم دوره بسیار 
حساسی است و در این دوره ما نباید بر مسائل اختالفی بین 
شیعه و سنی تاکید کنیم بلکه مهم ترین کاری که در این 
دوره باید انجام بدهیم »تبیین« است یعنی تفکرات شیعه را 
توصیف کنیم و آن را به دور از هرگونه مناظره و مجادله ای 

نشر بدهیم. 

شما به عنوان یک متفکر و اندیشمند شیعه، 
آسیب شیعیان تایلند را در چه می دانید؟

آسیب شیعه در تایلند را می توان در دو نکته بیان کرد: 
نکته اول آسیبی است که از درون ما را تهدید می کند و 
آن اختالفاتی است که بین شیعیان به وجود می آید که 
بزرگنمایی این اختالفات یکی از جدی ترین آسیب هایی 
است که ما با آن مواجه هستیم و به عبارت دیگر می توان 
گفت عدم اتحاد بین شیعیان یکی از بزرگترین آسیب هایی 
است که شیعه را تهدید می کند. نکته دوم هم آسیبی است 
که از بیرون به شیعه وارد می شود و آن همان تبلیغاتی است 
که امروزه وهابیت و سلفیت بر علیه شیعه انجام می دهند که 
به نظر من این تهدید در دوره پنجم انشاءاهلل برطرف خواهد 
شد؛ زیرا اگر ما در دوره چهارم بتوانیم به خوبی شیعه را تبیین 
و توصیف کنیم قطعا در دوره پنجم مردم آشنایی کامل تری 

با مکتب تشیع خواهند داشت.
در  را  ایران  اسالمی  جمهوری  عملکرد 
گسترش تشیع در تایلند چگونه ارزیابی می کنید؟
به نظرم عملکرد رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسالمی 
ایران در تایلند در دوره سوم بسیار موفق بود و افراد زیادی 
جذب مکتب شیعه شدند و خیلی مورد استقبال واقع می شد. 
ترجمه  انجام شد  رایزنی  در  کارهای مهمی که  از  یکی 
کتاب های دانشمندان شیعه و افرادی مثل شهید مطهری 
به زبان تایلندی بود که در گسترش مکتب تشیع بسیار 
تاثیرگذار بود و مورد استقبال زیادی از طرف روشنفکران و 
اساتید دانشگاه قرار گرفت. همچنین برگزاری همایش های 
علمی و سمینارها و دعوت به وحدت بین شیعه و سنی و 
منتشر کردن پیامهای امام به حجاج از موفقیت های دیگر 
رایزنی در دوره سوم بود. اما موفقیت رایزنی در دوره چهارم 
به اندازه دوره سوم نبوده است؛ زیرا در دوره چهارم فعالیت ها 
باید جهش و پیشرفت بیشتری داشته باشد و رایزنی بتواند با 
مراکز رسمی و دولتی تایلند ارتباط بیشتری داشته باشد. من 
به دو دانشگاه پیشنهاد دادم که تفکرات امام در زمینه عرفان 
و فلسفه و فلسفه سیاسی به صورت علمی مدون و تدریس 

شود که مورد استقبال آنها هم قرار گرفته است.
از چه زمانی و چگونه با نام امام خمینی آشنا 

شدید؟
من اولین بار در سن 15 سالگی با نام امام خمینی آشنا شدم 

و در آن زمان هنوز من شیعه نشده بودم. امام در نگاه من 
یک شخصیت فوق العاده تاثیرگذار در جهان معاصر بود که 
در این جهان نمونه او را نمی توان یافت و در دیدگاه همه 
اندیشمندان، امام یک شخصیت کم نظیر و بی نظیری در 
جهان امروز ما است. پس از اینکه شیعه شدم متوجه شدم 
که امام یک عالم بزرگ و مرجع شیعه و یک مصلح جهانی 
است که انقالب اسالمی را در ایران به پیروزی رسانده و یک 

انسان کاملی است.
امام  اندیشه های  و  ویژگی ها  از  یک  کدام 

خمینی در نزد شما جذاب و برجسته است؟
آنچه از اندیشه های امام خمینی در نزد من بسیار موثر است 
فلسفه سیاسی امام خمینی است. همچنین بحث والیت فقیه 
و حکومت اسالمی. نکته ظریف دیگری که در اندیشه امام 
خمینی وجود دارد بحث عدالت است. افالطون می گفت 
که هیچ دولتی بدون عدالت دولت نخواهد بود. اگر بتوانند 
این اندیشه امام خمینی را از میان آثار ایشان به طور کامل 
استخراج و منتشر کنند به نظر من در کشور تایلند مورد 
استقبال خوبی قرار می گیرد؛ چون جامعه تشنه عدالت است. 
تعریفی که در اینجا از عدالت وجود دارد یک تعریف غربی 
است اما آنچه که امام خمینی بیان می کرد برگرفته از مکتب 

اهل بیت )ع( است.
شما به عنوان یک شخصیت دانشگاهی و یک 
متفکر شیعه در راستای گسترش اندیشه های 

امام خمینی چه گام هایی برداشته اید؟
من در همایش ها و کنفرانس های بین المللی چه در داخل 
تایلند و چه در خارج از کشور تایلند بارها در مورد دیدگاه های 
امام خمینی سخنرانی داشته ام و همچنین تاکنون مقاالت 
متعددی در مورد عرفان اسالمی از دیدگاه امام خمینی، 
امام خمینی و کالم اسالمی  از دیدگاه  فلسفه اسالمی 
امام  از دیدگاه  امام خمینی، حکومت اسالمی  از دیدگاه 
خمینی، وحدت بین شیعه و سنی از دیدگاه امام خمینی، 
مسئله فلسطین از دیدگاه امام خمینی، گفت وگوی ادیان از 
دیدگاه امام خمینی نگاشته ام. همچنین یکی از مقاله هایی 
که نوشته ام به عنوان فلسفه سیاسی از فارابی تا امام خمینی 
که مورد استقبال اهل سنت هم قرار گرفته و در مراکز اهل 
سنت نیز تدریس می شود که در این مقاله والیت فقیه را 
با مدینه فاضله فارابی تطبیق کرده ام. امروزه تدریس فلسفه 
سیاسی در دانشگاه های تایلند چه در دوره لیسانس و چه 
در دوره فوق لیسانس و یا دکترا، پیوند جدایی ناپذیری با 
تفکرات امام خمینی دارد. مثاًل اینکه حکومت اسالمی 
از دیدگاه امام خمینی با حکومت اسالمی از دیدگاه اهل 
سنت چه فرق هایی دارد. همچنین در مرکز ایران شناسی 
نیز اندیشه های امام خمینی را به طور گسترده تدریس 
می کنیم. و من به رئیس دانشگاه پیشنهاد دادم که مرکز 
شناخت اندیشه های امام خمینی تشکیل شود و او هم قبول 
کرد و االن در حال طراحی آن هستیم. به نظرم جامعه 
امروزی نیاز زیادی به گسترش تفکرات امام دارد و اگر ما 
بتوانیم خوب اندیشه ها  و آثار امام خمینی را توضیح و تبیین 
کنیم مورد استقبال خوبی قرار می گیرد و روشنفکران و حتی 
مردم عادی نیز قبول می کنند؛ چون شخصیت امام خمینی 
یک شخصیت بی نظیر است به خاطر اینکه تفکرات امام 
برگرفته از تفکرات اهل بیت علیهم السالم است و من 
گمان می کنم در دوره پنجم که انشاهلل در پیش است رجوع 
به شخصیت و افکار امام خمینی بیش از پیش خواهد شد 
و حتی بوداییان و اهل سنت نیز از این اندیشه ها استقبال 
خواهند کرد و همه می آیند تا از تفکرات این بزرگ مرد تاریخ 

استفاده کنند.

آنچه از اندیشه های امام خمینی در 
نزد من بسیار موثر است فلسفه سیاسی امام 
خمینی است. همچنین بحث والیت فقیه و 
حکومت اسالمی. نکته ظریف دیگری که در 
اندیشه امام خمینی وجود دارد بحث عدالت 
است. افالطون می گفت که هیچ دولتی بدون 

عدالت دولت نخواهد بود. اگر بتوانند این 
اندیشه امام خمینی را از میان آثار ایشان به 

طور کامل استخراج و منتشر کنند به نظر من در 
کشور تایلند مورد استقبال خوبی قرار می گیرد؛ 
چون جامعه تشنه عدالت است. تعریفی که در 
اینجا از عدالت وجود دارد یک تعریف غربی 
است اما آنچه که امام خمینی بیان می کرد 

برگرفته از مکتب اهل بیت )ع( است.
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چند سال است که شما به عنوان رایزن فرهنگی 
تایلند  کشور  در  ایران  اسالمی  جمهوری  سفارت 

مشغول به فعالیت هستید؟
بنده دروس حوزوی را تا خارج فقه و اصول در محضر علمای اعالم 
و آیات عظام به پایان رساندم و در تحصیالت دانشگاهی نیز مدرك 
دکترا در رشته »مدیریت میان فرهنگی در چشم انداز جهانی« از 
دانشگاه گرینویچ اخذ کردم. االن هم سه سال است که در بانکوك 
مستقر هستم و رایزن فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در میانمار 
و تایلند می باشم. از آنجایی که در میانمار، سفارتخانه و کنسولگری 
و رایزنی فرهنگی به طور مستقل نداریم لذا حوزه میانمار هم تحت 
پوشش فعالیت حوزه رایزنی تایلند می باشد. البته قبال حوزه میانمار 
مورد توجه جدی نبود و تا حدودی مغفول واقع شده بود، اما دو سالی 
است که با توجه به اتفاقاتی که در میانمار رخ می دهد، در همه 
فعالیت هایی که در تایلند داریم به صورت مختصرتر و جدی تری در 

میانمار هم سعی می کنیم که داشته باشیم. 
رایزنی های فرهنگی جمهوری اسالمی ایران با 
چه هدفی تأسیس شده و تحت پوشش چه سازمانی 

فعالیت می کنند؟ 
رایزنی های فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور 
در تحت پوشش سفارت جمهوری اسالمی ایران فعالیت می کنند 
و در داخل کشور از یک ستاد مستقل از وزارت امور خارجه حمایت 
می شوند که سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی نام دارد و قریب 
به 2۴ سال است که از تأسیس و فعالیت آن می گذرد. این سازمان 
در  ایران  اسالمی  فرهنگی جمهوری  فعالیت های  اصلی  متولی 
خارج از کشور می باشد که در ابتدای تأسیس، قرار بر این بود که 
مجموعه فعالیت های متشتت و پراکنده فرهنگی خارج از کشور 
که توسط دستگاه های مختلفی انجام می شد مانند مجمع تقریب و 
مجمع جهانی اهل بیت، سازمان مدارس خارج از کشور که طالب 
خارجی را جذب می کرد و بخش بین الملل وزارت ارشاد و صدا و 

سیما و سازمان تبلیغات اسالمی و همه مجموعه نهادهایی که در 
خارج از کشور فعالیت می کردند، در یکجا متمرکز شوند و تحت 
پوشش یک عنوان واحد و متمرکزی با نام »سازمان فرهنگ و 
ارتباطات اسالمی« فعالیت کنند و با اجازه مقام معظم رهبری و 
تأیید و دستور ایشان این سازمان شکل گرفت. قبل از تاسیس 
این سازمان، وظایف رایزنی فرهنگی بر عهده معاونت بین الملل 
وزارت ارشاد بود و به دلیل اینکه در قالب معاونت یک وزارتخانه 
تعریف شده بود و در یک بخش دولتی بود شاید خیلی توانایی اجرا و 
سیاستگذاری در زمینه های کالن فرهنگی خارج از کشور را نداشت 
و قدرت جمع بندی و پوشش فراگیری نسبت به بقیه فعالیت های 
دستگاه های دیگر هم نداشت. اما با تشکیل این سازمان که در 
واقع یک شورای عالی مرکب از تمام روسای دستگاه های قبلی به 
عالوه برخی از وزرا و مقامات مؤثر در بخش فرهنگ می باشد، عماًل 
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی محور فعالیت های فرهنگی 
خارج از کشور قرار گرفت و می توان گفت که رایزنی های فرهنگی 
منعکس کننده و مجری سیاست های کالن فرهنگی ایران در خارج 
از کشور می باشند. تنها جایی که در بخش فرهنگ به معنای عام 
آن به طور مستقل عمل می کند نمایندگی های المصطفی هستند که 
به نوعی تفکیک وظایف و تقسیم کار ضمنی و غیر رسمی هم میان 
المصطفی و رایزنی های فرهنگی انجام شده است که حوزه آموزش 
دینی و تبلیغی در خارج از کشور را المصطفی متکفل شده و بقیه 
بخش های فرهنگی را سازمان فرهنگ و رایزنی های فرهنگی تحت 

پوشش آن، بر عهده گرفته اند.
انجام  فرهنگی  رایزنی  که  فعالیت هایی  عمده 

می دهد را در چه محورهایی می توان بیان نمود؟
به جز حوزه تبلیغی و دینی که المصطفی آن را بر عهده دارد، از 
آموزش در بقیه بخش ها، چاپ و انتشار کتاب و نشریه و مجالت 
و تهیه پوستر برگزاری مناسبت های مختلف و انتشار نوشته هایی در 
ارتباط با مناسبت ها و تربیت و آموزش دانشجویان در قالب اعزام 

دانشجویانی که متقاضی بورسیه در رشته های مختلف تحصیلی 
هستند که هماهنگی کارهای آنها با رایزنی فرهنگی است، برگزاری 
همه مناسبت های ملی و مذهبی در خارج از کشور و برنامه های 
رایزن  و  فعالیت های رسمی سازمان  اینها جزو  دینی که  شعائر 

فرهنگی می باشد. 
همچنین فعالیت های پژوهشی اعم از تألیف، ترجمه مقاله و کتاب 
و متن، فعالیت های تحقیقی در زمینه هایی که برنامه آنها از قبل 
مورد تصویب قرار گیرد، همچنین در بخش فضای مجازی که دو 
سالی است که به فعالیت گسترده ای در این زمینه برای برگرداندن 
و ترجمه معارف اسالمی و شیعی مشغول هستیم و همچنین در 
حوزه ایرانشناسی نیز آثاری به زبان تایلندی و میانماری ترجمه و 

منتشر کرده ایم.
فعالیت های  می دهیم،  انجام  رایزنی  در  که  کارهایی  دیگر  از 
مشترکی است که با نهادهای فرهنگی تایلندی در حوزه فرهنگ 
انجام می دهیم؛ مثاًل یکی از بحث هایی که از قدیم هم داشته ایم 
بحث گفت و گوی بین اسالم و بودیسم بوده است که در چارچوب 
نظریه گفتگوی تمدن ها شکل گرفته و چون دین غالب در این 
منطقه بودیسم است و مسلمانان در اقلیت هستند لذا برقراری گفتگو 
بین مسلمانان و بودایی ها ضروری به نظر می رسید و به همین دلیل 
ما دور سوم این گفت و گوها را در اواخر سال گذشته برگزار کردیم. 
البته ناگفته نماند که دور اول این گفتگوها حدود 12 سال پیش در 
تایلند برگزار شد و دور دوم در سال 201۴ به میزبانی ایران برگزار 
شد و دور سوم هم در اسفند ماه گذشته به میزبانی بانکوك برگزار 
کردیم که به صورت بین المللی برگزار می شد و از سریالنکا، میانمار، 

ایران و تایلند، اندیشمندانی در این نشست شرکت کردند.
بحث  انجام می شود  رایزنی  در  که  فعالیت هایی  از  دیگر  یکی 
گسترش و آموزش زبان فارسی برای عالقمندان خارجی به یادگیری 
این زبان است. علیرغم اینکه بنیاد سعدی چند سالی است که متکفل 
آموزش و گسترش زبان فارسی در خارج از کشور شده است ولی 

دکتر محمد رضا زینلی

رایزنی  فرهنگی مجری سیاست های کالن
 فرهنگی ایران است

شرایط فرهنگی و اجتماعی شیعیان تایلند در گفت وگو با 

دکتر محمد رضا زینلی رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسالمی ایران در تایلند و میانمار، دکترای رشته »مدیریت میان فرهنگی در چشم 

انداز جهانی« از دانشگاه گرینویچ، در این مصاحبه به تشریح فعالیت های رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در کشور تایلند  پرداخت.



18

پنجشنبه 22 شهریور ماه 1397| سال هفتم | شماره 335    

بازوهای اجرایی بنیاد سعدی، همچنان رایزنی های فرهنگی هستند 
و خود بنیاد سعدی نمایندگی مستقلی ندارد و ما رایزنی ها برنامه های 
آموزشی گسترش زبان فارسی که در بنیاد سعدی مدون شده است 

را اجرا می کنیم.
همچنین تالش داریم که در دانشگاه ها مراکزی به نام اتاق ایران و 
مراکز اسالم شناسی و ایران شناسی را راه اندازی و پشتیبانی و تقویت 
کنیم. تاسیس و پشتیبانی و حمایت و تقویت این مراکز بر عهده 

رایزنی فرهنگی می باشد.
در حوزه مبلغین دینی علیرغم اینکه حوزه آموزش دینی و تبلیغ دینی 
به المصطفی واگذار شده است ولی پشتیبانی و حمایت از مبلغین دینی 
در تایلند به خصوص، به سازمان و رایزنی فرهنگی واگذار شده است. 
بر اساس مصوبات شورای عالی روابط فرهنگی دفتر مقام معظم 
رهبری، حمایت از مبلغین دینی بومی در هر کشوری به یکی از 
دستگاه های فرهنگی واگذار شده است و بر همین اساس در کشور 
تایلند حمایت از مبلغین دینی بومی بر عهده رایزنی فرهنگی می باشد 
که حدود ۴1 مبلغ را تحت پوشش قرار داده ایم و بر اساس نوع فعالیت 
تبلیغی که در ایام مختلف انجام می دهند آنها را به صورت فصلی 
مورد حمایت قرار می دهیم. در حوزه رسانه و فیلم و سینما همکاری 
با بخش های بومی تایلند داریم مانند نمایش فیلم و جشنواره هایی که 

در بعضی از اوقات برگزار می کنیم.
در حوزه مناسبت های ملی، جشنواره نوروز را برای ایرانیان مقیم 
تایلند داریم؛ زیرا حدود 2 هزار ایرانی در تایلند اقامت دارند و الزم 
است که برای آنها هم برنامه های ویژه ای داشته باشیم. همچنین با 
مشارکت همه کشورهای حوزه نوروز، یک برنامه مستقل بین المللی 

در مقر سازمان ملل در بانکوك برگزار کردیم.
در حوزه چاپ کتاب هم به طور متوسط ساالنه نزدیک به ۴ تا 6 

جلد کتاب به زبان تایلندی و میانماری چاپ و منتشر شده است.
در ایام ماه مبارك رمضان گروه های تواشیح و قرائت قرآن کریم 
را دعوت می کنیم که به اینجا می آیند و حدود دو هفته میزبان آنها 
هستیم. این گروه ها هم در تایلند و هم در میانمار برنامه های قرائت 
قرآن در مساجد مختلف اعم از شیعه و سنی، برگزار می کنند. در ایام 
محرم هم برای شیعیان برنامه های عزاداری برگزار می کنیم. همچنین 
به مناسبت پیروزی انقالب اسالمی، رحلت حضرت امام خمینی و 
روز قدس و دیگر مناسبت های مذهبی و ملی، برنامه های همایش و 
سمینارهای بزرگی داریم که خیلی باشکوه برگزار می کنیم. همچنین 
از مناسبت هایی که با کشور تایلند به صورت مشترك داریم در سال 
گذشته یک مجموعه تمبر چاپ کردیم که تمبر یادبود چهلمین 
سال روابط فرهنگی ایران و تایلند بود. تایلند علیرغم آن شهرتی 
که در کشور ما پیدا کرده است، از یک پیشینه نسبتا خوبی در حوزه 
مسلمانان و پیشینه مطلوبی در حوزه تشیع برخوردار است و چیزی 
بیش از 700 سال از حضور مسلمانان در تایلند می گذرد که از مناطق 
جنوبی به سمت شمال هم آمدند و بخش عمده ای از آنها ماالیی 
زبان هستند و امروزه از کشور تایلند محسوب می شوند. تشیع هم به 
واسطه حضور شیخ احمد قمی که بیش از ۴20 سال از حضور ایشان 
در تایلند می گذرد، وارد تایلند شده است و شیخ احمد رابطه بسیار 
خوبی با پادشاه و حاکمیت تایلند داشته است و به دلیل توانمندی و 
زیرکی و فطانتی که داشته، خودش را به پادشاه تایلند تحمیل کرده 
و جایگاه شیخ االسالمی راـ  که تنها نهاد مستقل و رسمی دولتی 
است که به امور مسلمانان رسیدگی می کند و از آنان حمایت می کند 
ـ ایشان بنا گذاشته است. به عبارت دیگر می توان گفت که به واسطه 
حضور شیخ احمد قمی، تشیع در تایلند آبرومند است اما متاسفانه از 
لحاظ کمیت در اقلیت محض به سر می برد. بعد از انقالب اسالمی 
ایران و در اثر این حرکت عظیم، جریان گسترده گرایش به تشیع 
ایجاد می شود که تعدادی از اهل سنت و تعدادی هم از بودایی ها 
به تشیع گرایش پیدا می کنند. متاسفانه در دو دهه اخیر گرایش به 
تشیع بسیار کم شده است و رشد چندانی نداشته و شاید بتوان یکی 
از مهم ترین دالیل این رشد اندك را وجود اختالف و تفرقه بین 
گروه های مختلف شیعی دانست. یعنی همین تعداد اندك شیعه در 
تایلند در چند دسته تقسیم بندی می شوند و هر کدام برای خودشان 
یک مشرب جداگانه ای دارند و بقیه را قبول ندارند و لذا با هم در یک 
مجلس جمع نمی شوند و همدیگر را برنمی تابند و بخشی از انرژی 
آنها صرف درگیری داخلی می شود. اگر این گروه های شیعی با هم 

متحد و مجتمع می شدند برآیند بسیار بهتری از فعالیت های فرهنگی 
و دینی و تبلیغی در تایلند مشاهده می شد. 

آیا دولت تایلند برای فعالیت های فرهنگی شما 
محدودیت ایجاد نمی کند؟

االن حدود 37 سال است که رایزنی فرهنگی در تایلند فعال است 
و خوشبختانه تا کنون هیچ مشکلی با دولت تایلند نداشته است، به 
دلیل اینکه تایلند یکی از آزادترین کشورها در حوزه زندگی اجتماعی، 
ایجاد  اعتقادی مردم است یعنی نه تنها محدودیت  فرهنگی و 
نمی کند، بلکه بر اساس تجربیاتی که ما در این چند سال به دست 
آورده ایم، بسیار هم مشتاق و راغب است به اینکه از فعالیت های 
مذهبی و دینی و فرهنگی اقلیت های کشورشان حمایت و پشتیبانی 
کنند و نگاه پادشاه تایلند به مردم، مبتنی بر تفکیک عقائد نیست. 
لذا هیچ فعالیت فرهنگی، مذهبی و تبلیغی دینی هم با ممانعت و 
محدودیت مواجه نمی شود. جالب است بدانید که در قانون اساسی 
کشور تایلند، علیرغم اینکه بیش از ۹0 درصد جمعیت این کشور 
بودایی مذهب هستند، اما دین رسمی وجود ندارد که یک دین را 

رسمی اعالم کنند و بقیه ادیان را اقلیت نام گذارند.
به نظر شما چه مشترکات فرهنگی بین ایران و 
تایلند وجود دارد که با توجه و تاکید بر آنها می توان 
روابط فرهنگی دو کشور را ارتقا داد و آن را نزدیک تر 

کرد؟
یکی از مشترکات فرهنگی ما را می توان پیشینه تاریخی تمدن دو 
کشور دانست؛ زیرا هر دو کشور دارای تمدنی کهن هستند و بیش 
از 2500 سال قدمت دارند. حضور در این گذشته تاریخی می تواند 
پیوند و مشترکاتی را ایجاد کند. عالوه بر اینکه نشانه های مشترکی 
در نمادهای تاریخی و در حوزه معماری و هنر بین این دو کشور 
یافت می شود. یعنی اگر کسی پژوهشگر هنر و موسیقی و تاریخ 
باشد می تواند نشانه های مشترکی را در این بخش های مذکور پیدا 
کند. گذشته از این موارد تاریخی، یکی از وجوه مشترك ما، اسالم 
و مسلمان هستند؛ زیرا گرچه تایلند یک کشور اسالمی نیست اما 
به واسطه جمعیت مسلمانانی که دارد یک نقطه اتصال پررنگ بین 
ما و تایلند ایجاد شده است. ما به راحتی می توانیم با این بخش از 
جامعه تایلند، همزاد پنداری و عالقه داشته باشیم و به این بهانه با 
کلیت کشور تایلند نیز ارتباط و مناسبت فرهنگی داشته باشیم. یک 
پیوند فرهنگی دیگری که بین ما و تایلند وجود دارد بحث »شرقی 
بودن« است که شاکله ای دارد که ما را از بقیه متمایز می کند و ما را 
با کشورهایی پیوند می دهد که تایلند یکی از زمره آن کشورهاست. 
در واقع ما واجد برخی خصوصیات فرهنگی هستیم که آن را می توان 
در »شرقی بودن« توصیف کرد. در حوزه گفت و گوی میان اسالم 
و بودیسم نیز این پیوندها آشکارتر و برجسته تر می شود. از آنجایی 
که نزدیک به نیمی از جمعیت دنیا در شرق و جنوب شرق آسیا در 
کشورهایی مانند چین و هند و تایلند و ژاپن و ... ساکن هستند لذا 
تعامل سازنده ی دینی بین اسالم و ادیان شرقی می تواند بسیار 
راهگشا و حائز اهمیت باشد. هرچند سیستم معرفتی و فکری آنها 
تا حدودی اختالفاتی با مبانی ما دارد اما در رفتار و آداب اجتماعی 
و تزکیه فردی و باید و نبایدهای شخصی، به لحاظ اخالقی بسیار 
به ما نزدیک هستند. یعنی به لحاظ بنیاد فکری و منظومه اخالقی 
شباهت زیادی با ما دارد و پیوندهای میان اسالم و ادیان شرقی در 
این حوزه، بسیار قوی است که ظرفیت کار و تالش مضاعفی را دارد.
استقبال و توجه مردم تایلند به مفاخر فرهنگی شان 

چگونه است؟
نکته ای که باید بدان اشاره کرد این است که در کشور تایلند دایره 
مفاخر فرهنگی گسترده نیست و در مقایسه با کشور ما بسیار کمتر 
است و در واقع می توان گفت که  در زمینه مفاخر فرهنگی، کشوری 
فقیر هستند ولی برای حداقل داشته های خود خیلی احترام و ارزش 
قائل هستند. شاید بتوان گفت که یکی از دالیلش آن است که 
زبان تایلندی محصور به مرزهای جغرافیایی این کشور است. حتی 
در همه مرزهای تایلند هم زبان تایلندی رواج ندارد و به آن تکلم 
نمی شود. به عبارت دیگر به لحاظ زبانی حوزه تمدن گسترده ای 
ندارد؛ برخالف زبان فارسی که حوزه گسترده ای را پوشش می دهد. 
و از آنجایی که زبان آنها به لحاظ جغرافیایی محدود است لذا قدرت 
توسعه فرهنگی را از آنها گرفته و در واقع اصلی ترین ابزار نفوذ و 

توسعه فرهنگی که زبان می باشد، از آنها سلب شده است. در منطقه 
شرق و جنوب شرقی آسیا کشورهایی هستند که از جهت حوزه 
هنری و فرهنگی نسبت به تایلند بسیار برتر هستند مثل چین و 
ژاپن و کره، که این ها تمدن غالب در این منطقه بودند. در حالی 
که تایلند هیچ وقت دارای فرهنگ غالبی نبوده که در دیگر کشورها 

هم تاثیر گذار باشد. 
در راستای معرفی و نشر آثار و اندیشه های امام 
خمینی به زبان تایلندی، تا کنون چه گام های موثری از 

جانب رایزنی برداشته شده است؟
فعالیت  دو جهت  در  امام خمینی  اندیشه های  معرفی  برای  ما 
کرده ایم: یکی در جهت ترجمه آثار امام خمینی همانند کتاب »چهل 
حدیث« و یا »پیام های امام خمینی به حجاج« و ترجمه »وصیتنامه 
امام خمینی« و »سخنان کوتاهی از امام خمینی«، »اندیشه امام 
خمینی« و مجموعه مقاالت سمینارهایی که ساالنه در سالگرد 
ارتحال امام خمینی برگزار می شده است. همچنین تالیفات مستقلی 
پیرامون شخصیت امام خمینی توسط برخی از نویسندگان شیعه 
انجام شده است مانند کتاب »خمینی کیست؟« و کتاب »امام 
خمینی کسی که تاریخ جهان را براندازد«. جهت دوم سمینارها 
و همایش هایی است که هر ساله در سالگرد ارتحال امام خمینی 
برگزار می شود و اندیشمندان و بزرگان اهل سنت و شیعه و حتی 
بودایی در آن شرکت می کنند و در بعضی اوقات به ایراد سخنرانی 
نیز می پردازند و در میزگرد علمی آن هم شرکت می کنند و در مورد 
جنبه های مختلف شخصیتی امام خمینی به  بحث و تبادل نظر 

می پردازند و پوشش رسانه ای خوبی هم داده می شود.
و  خمینی  امام  به  تایلند  شیعیان  عالقه  میزان 

فرهنگ و مردم ایران چقدر است؟ 
به طور قطع می توان گفت که امام خمینی مورد احترام همه شیعیان 
تایلند است و در واقع شیعیان تایلند خود را مرید امام خمینی می دانند 
و هیچ شیعه ای را در تایلند  سراغ نداریم که نسبت به امام، ابراز 
عالقه قلبی نداشته باشد، حتی کسانی که مقلد مرجع تقلید دیگری 
بودند. بیشتر شیعیان امروزی تایلند افرادی هستند که در اثر نهضت 
امام خمینی و انقالب اسالمی ایران به تشیع گرایش پیدا کردند لذا 
امام خمینی برای آنها به عنوان اسوه و الگو مطرح است. قبل از 
انقالب شاید ارتباطی جدی بین شیعیان تایلند و ایران نبود ولی بعد 
از انقالب این ارتباط بسیار گسترده شد و به نوعی بیشتر جنبه های 
ظاهری و عمومی ما ایرانی ها را اخذ کردند. به عنوان مثال آنچه که 
در تایلند گفته می شود این است که می گویند حجاب خانم های شیعه 
و مسلمان تایلندی محصول انقالب است و ظاهراً قبل از انقالب 
ایران، حجاب به این شکل امروزی در میان مسلمانان رایج نبوده 
است. شیعیان تایلند هم در اخالق و رفتار و حرکات و سکنات خود 
بسیار متاثر هستند از آنچه  در ایران جریان دارد و می توان گفت که 

اساساً بعضی از آنها »ایرانی مسلک« هستند. 
با تشکر از شما که در این مصاحبه شرکت کردید، در 

آخر اگر نکته ای باقی مانده است برای ما بیان بفرمایید.
من هم از شما تشکر می کنم که این فرصت را در اختیار من 
گذاشتید تا بتوانم فعالیت های خود به عنوان رایزن را منعکس کنم. 
اعتقاد من این است که تایلند در ایران بسیار بد معرفی و شناخته 
شده است و فقط جنبه منفی تایلند معرفی شده که در قیاس با بقیه 
جنبه های مثبتی که در تایلند وجود دارد ـ چه به لحاظ فرهنگی و 
چه به لحاظ تاریخی و چه به لحاظ طبیعت و چه به لحاظ مردم 
شناسیـ  اصال قابل توجه نیست. به نظر من یک کج سلیقگی بوده 
که در طول این سال ها اتفاق افتاده و تایلند را در این بخش خاص 
برجسته و معرفی کرده ایم و الزم است االن که تایلند به عنوان یک 
جاذبه توریستی معرفی شده، در بقیه ابعاد مثبتش نیز معرفی شود. در 
بُعد طبیعت سالم و گردشگری طبیعی، باید گفت که تایلند یکی از 
زیباترین طبیعت ها را دارد که الزم نیست حتما به مسائل غیراخالقی 
آلوده شود بلکه می شود یک گردشگری طبیعی سالم و خوب را در 
تایلند تعریف کرد. برای کسانی که اهل پژوهش و تحقیق پیرامون 
مسلمانان هستند هم جامعه مسلمانان تایلند، جامعه خاص و منحصر 
به فردی است که در قلب یک کشور بودایی، چندین میلیون مسلمان 
وجود دارد که اینها در ابراز عقاید کامال آزاد هستند و اعتقادات و 

عباداتشان را بر اساس آزادی پذیرفته اند نه بر اساس تحمیل. 
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در ابتدا خودتان را معرفی بفرمایید و به طور 
انجمن  در  فعالیت هایی  چه  که  بگویید  مختصر 

مطالعات اسالمی انجام می دهید؟ 
و  دینی  مطالعات  بخش  از  یود«  یینگ  دین  »فرید  بنده 
همچنین  هستم.  اسالمی«  مطالعات  »انجمن  رسانه ای 
مدیریت یک مدرسه را نیز بر عهده دارم. این انجمن را در 
حدود 33 سال پیش تاسیس کردیم. ما در ابتدا سنی مذهب 
بودیم و در این جهت فعالیت می کردیم اما به برکت آشنایی 
با امام خمینی و مکتب اهل بیت، حدود 25 سال است که 
شیعه شده ایم و در مکتب اهل بیت فعالیت انجام می دهیم. 
فعالیت های ما در ابتدا به ترجمه و چاپ و نشر کتابهای اسالمی 
اختصاص داشت و تاکنون حدود 100 جلد کتاب چاپ و منتشر 
کرده ایم. ترجمه ها از سه زبان انگلیسی، فارسی و عربی به 
زبان »تایی« است که مهمترین آنها »تاریخ پیامبر« است 
که از زمان پیامبر )ص( تا زمان امام علی علیه السالم در آن 
نوشته شده است. همچنین چاپ نهج البالغه و مفاتیح الجنان 
و کتاب های احکام و کتاب های اخالقی و سیاسی و کتاب هایی 
در مورد اوضاع سیاسی جهان امروز را می توان اهم فعالیت های 
ما در بخش کتاب دانست. عالوه بر مسئله چاپ و نشر کتاب، 
ما به طور گسترده فعالیت های رسانه ای نیز انجام می دهیم. به 
غیر از کارهای رسانه ای، ما در اینجا یک زیرمجموعه تاسیس 
کرده ایم به نام »مرکز اطالعات اسالمی« و از طریق آن، 
اطالعات جهان اسالم اعم از اهل بیت و غیره، را از طریق 
فضای مجازی پخش می کنیم. مجموعه فعالیت های ما در 
فضای مجازی در 2 وب سایت، ۴ کانال در یوتیوب و 2 صفحه 
در فیس بوك خالصه می شود. و غیر از موارد مذکور یکی از 
کارهای مهمی که در انجمن مطالعات اسالمی انجام می دهیم 

برگزاری مراسم ها و همایش های اسالمی است که با حضور 
اندیشمندانی از جهان اسالم ـ اعم از شیعه و سنی ـ برگزار 
می شود. و این سمینارها و نشست های مختلف در مسائل 
مختلفی مانند مسئله قدس وحدت اسالمی و ... است که تا 
کنون بیش از 200 نشست برگزار کرده ایم. در رسانه ها هم در 
ماه مبارك رمضان و ایام محرم در شبکه های ملی و در شبکه 

»هادی تی وی« برنامه هایی را پخش می کنیم.
چگونه با انقالب اسالمی و شخصیت حضرت 

امام خمینی رحمت اهلل علیه آشنا شدید؟
ما با نام حضرت امام خمینی از اولین سالهای پیروزی انقالب 
اسالمی آشنا شدیم و از ابتدای حرکت امام بعد از پیروزی 
انقالب، ما اخبار و حوادث ایران و سخنان و گفتارهای امام 
خمینی را پیگیری می کردیم و در آن موقع هم خودم و هم تیم 
انجمن اسالمی به طور بیشتر و جدی تری پیگیر گفتار امام 
خمینی بودیم و تقریبا 10 سال بعد از پیروزی انقالب اسالمی 
ایران، قدما و موسسین این انجمن، به مکتب اهل بیت گرویدند. 
به نظر شما مهم ترین ویژگی حضرت امام 

خمینی را در چه چیزی می توان بیان کرد؟ 
حضرت امام خمینی عالم بزرگی بود که انقالب کرد یعنی 
این نکته بسیار مهم و قابل مالحظه است که ایشان یک عالم 
دینی بود و اقدام به قیام و تشکیل حکومت کرد و می توان 
گفت که ایشان بزرگترین انقالب گر قرن بیستم است و با آن 
سن پیری، ایران را دگرگون و منقلب کرد و آن را تغییر داد. 
حضرت امام خمینی نه فقط ایران اسالمی بلکه جهان اسالم را 
در آن زمانی که بیشتر مسلمانان تحت سلطه و نفوذ ابرقدرت ها 
و ذلیل بودند به جنب و جوش و حرکت درآورد و مسلمانان را از 
چاه ذلت بیرون کشید و در جهان عزت بخشید و می توان گفت 

که امام خمینی مسلمانان را از ذلت به عزت کشاند. و به غیر 
از این که هویت اسالمی را به مسلمانان برگرداند، امام خمینی 
یک سیستم اسالمی را برای مردم و امت اسالم معرفی کرد 
یعنی حکومت اسالمی را بنا گذاشت و می توان گفت بعد از 
چهل سال که حضرت امام سیستم اسالمی را در ایران پیاده 
کرد، االن ایران مدرن در جهان اسالمی مطرح شده یعنی 
شکل مدیریت و حکومت ایران در میان حکومت های اسالمی 
مطرح شده که چگونه ایران موفق شده با این سیستم مدیریتی 
و پیاده سازی نظام اسالمی به موفقیت های روز افزونی در 

جهان برسد. 
در زمانی که اهل سنت بودیم، با برخی از مسلمانان یک جلسه 
خدمت امام خمینی رسیدیم. یکی از همراهان ما ابتدا دیدگاه 
مثبتی در مورد امام خمینی نداشت؛ پس از اینکه در جماران، 
امام خمینی را مالقات کرد و هنگام برگشتن مالحظه کردیم 
که برای نماز مهر گذاشت و با دست باز نماز خواند. آنگاه گفت 
که ایشان نه فقط رهبر ایران بلکه رهبر تمام مسلمانان جهان 

است.
انقالب  ویژگی های  مهم ترین  شما  نظر  به 
امام خمینی چه چیزهایی  ایران توسط  اسالمی 

است؟
پاسخ این سوال را می توان در چهار نکته اساسی بیان کرد: 
ایران. دو، عدالت  یک، استکبار ستیزی جمهوری اسالمی 
اجتماعی در جامعه ایرانی. سه، گسترش تدین و حجاب و 
عفاف در جامعه ایران و مسلمانان جهان.  چهار، استقرار نظام 

جمهوری اسالمی. 
در مورد استکبار ستیزی و ایجاد اتحاد در میان جامعه اسالمی 
می توان گفت که انقالب اسالمی ایران توسط حضرت امام 

فرید دین یینگ یود

رفتار و سیره امام خمینی برای ما
 بهترین الگو ست

شرایط فرهنگی و اجتماعی شیعیان تایلند در گفت وگو با 

فرید دین یینگ یود اندیشمند و پژوهشگر علوم اسالمی و عضو انجمن مطالعات اسالمی تایلند، در این گفت و شنود به 
تاثیرات اندیشه امام خمینی بر فرهنگ شیعیان تایلند و نحوه مراوده مسلمانان در کشور تایلند پرداخت. 
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خمینی ریشه سلطه ابرقدرتها را از جا کند و به جای آن یک 
سیاست و ساختار جدید برای مملکت آورد و وقتی که ریشه 
طاغوت از این مملکت برچیده شد به جای آن بذر اسالم ناب 
را کاشت و این نهال کم کم بزرگ شد و شاخ و برگ های 
فراوانی درست کرد و به ثمر نشست و امروزه شاهد هستیم که 
میوه این درخت و برکات این انقالب اسالمی در همه جای 
دنیا پراکنده شده است و این برکتی که در جهان اسالم وجود 
دارد محصول و ثمره قیام و انقالب امام خمینی است و حضرت 
امام خمینی به غیر از مردم ایران، این پیام را به همه جهانیان 
ارسال کرد که نه فقط این برکت و دگرگونی شامل و منحصر 
در یک مکتب و مذهب است بلکه این پیروزی ها برای کل 
مسلمانان در هر نقطه از جهان و در هر مذهب است. شیعه یا 
اهل سنت یا صوفی طریقت باشد؛ این پیروزی انقالب اسالمی 
برای همه است؛ چون حضرت امام خمینی با آن نبوغ سیاسی و 
دوراندیشی منحصر به فردی که داشت می دانست که در آینده 
دشمنان اسالم از اختالفات مسلمین برای ایجاد اختالف و 
تفرقه و نزاع در امت اسالمی بیشترین سوء استفاده را می کنندـ  
و االن ما مشاهده می کنیم که دشمنان اسالم از این اختالفات 
مذهبی بهره می برند و مسلمانان را در مقابل هم قرار می دهند 
و با ایجاد دو دستگی و جنگ بین آنها، تفرقه و اختالف را روز 
به روز شدیدتر می کنندـ  و به همین دلیل تمام تالش خود را 

در جهت ایجاد وحدت بین جامعه اسالمی به کار برد.
اگر از عدالت در سیاست های حضرت امام خمینی بپرسید 
باید بگویم که ساختار حکومت و نظام اسالمی ایران مبتنی بر 
عدالت است؛ عدالت بین حکومت و مردم، عدالت بین مردم و 
مردم، و از همه مهم تر نشان داد که با کشورهای همسایهـ  اعم 
از مسلمانان و غیرمسلمانانـ  باید با عدالت انسانی رفتار شود 
و این عدالت منحصر به مسلمانان سنی و شیعه نیست بلکه 
این عدالت باید بین بشریت و انسانیت حفظ و برقرار شود و ما 
هم متوجه هستیم که بزرگترین دشمن مسلمانان کشورهایی 

هستند که بین مسلمانان تفرقه و اختالف ایجاد می کنند.
 حضرت امام خمینی نشان داد که ایران حامی واقعی همه 
مظلومان در هر جای از جهان است. متاسفانه امروز شاهد 
هستیم که بسیاری از مردم بی گناه در کشورهای اسالمی 
توسط حکومت های فاسد و مستکبر روز به روز کشته می شوند 
و صدای مجامع بین المللی نیز در نمی آید. امروزه بسیاری 
از مسلمانان در برخی از کشورها آواره و بی خانمان شده اند و 
برخی از آنها حتی غذایی که شکم خود و خانواده خود را سیر 
کنند نیز در اختیار ندارد و این به دلیل حمایت دشمنان اسالم از 
کشورهایی است که به ظاهر مسلمان اند ولی در حقیقت برده 
و بنده کشورهای مستکبر هستند و ما امید داریم که ان شاء 
اهلل روزی توسط ظهور حضرت صاحب الزمان علیه السالم با 

بیداری امت اسالمی، بساط مستکبران در عالم برچیده شود.
چهارمین نکته ای که باید اشاره کنم این است که امام خمینی 
بنیانگذار یک نظام اسالمی بدون وابستگی به ابرقدرتها و 
شرق و غرب است. امام خمینی ساختار اسالمی را پیاده کرد و 
جمهوری اسالمی را تشکیل داد و رهبری آن را به عهده گرفت 
و به نحو احسن این پیام را به جهان اسالم مخابره کردند 
که اسالم موجب پیشرفت بشریت می شود. تمام کشورهای 
اسالمی مدعی هستند که ما بر اساس اسالم حکومت می کنیم 
ولی فرق بسیار زیادی است بین آنچه امام خمینی از اسالم بیان 

می کرد و آنچه دیگر کشورهای مسلمان از اسالم می گویند. 
جایگاه و شخصیت حضرت امام خمینی در 
تایلند  شیعیان  باالخص  مسلمانان  جامعه  میان 

چگونه است؟
از ابتدای تاسیس جمهوری اسالمی ایران به رهبری امام 
خمینی، مسلمانان و شیعیان تایلند، اخبار جامعه ایران را پیگیری 
و رصد می کردند و از همین طریق با دیدگاه ها و اندیشه های 

ایشان آشنا شدند. مسلمانان و شیعیان تایلند امام خمینی را 
به عنوان یک عالم دینی می شناسند که هدف و دغدغه او 
اجرای اسالم و احکام اسالمی در جامعه بود. تالش او این 
بود که اسالم را در عمل و نه فقط در گفتار پیاده کند. از آنجا 
که مردم تایلند انسان های صلح طلب و عدالت خواهی هستند، 
عدالت خواهی حضرت امام برای آنان قابل توجه است و لذا از 
اندیشه های امام خمینی حمایت می کنند و دیدند که امام خمینی 
فعالیت بسیاری برای مبارزه با ظلم و ستم و استبداد و استقرار 
عدالت کردند و این باعث شد که امام خمینی جایگاه بسیار 
مهمی در نزد مردم تایلند داشته باشد. به لحاظ دیگر، افرادی 
که سیاستمدار و اهل حضور در اجتماع هستند دیدگاه مثبتی 
نسبت به نهضت امام خمینی دارند و این نکته مهمی است 
که باید مورد بررسی، دقت و مطالعه قرار گیرد که چگونه یک 
شخص می تواند قیام کند و یک حکومت را سرنگون و به 
جای آن یک حکومت اسالمی برپا کند و نظام اسالمی را 
مطرح و مدیریت نماید؟ اندیشمندان اسالمی و کسانی که در 
زمینه رسانه و مطبوعات فعالیت می کنند از همان ابتدا پیگیر 
حرکت امام خمینی و جریانات انقالب بودند و به دنبال این 
بودند که بفهمند این عالم دینی و پیرمرد روحانی قصد انجام 
چه کاری را دارد و چگونه می خواهد نظام اسالمی و دینی را 
در یک مملکت پادشاهی برپا و اقامه کند؟ اساسا آیا چنین 
چیزی امکان دارد یا نه؟ حتی بسیاری از اهل سنت نیز بر اثر 
این حرکت امام خمینی بیدار شدند و فهمیدند که حرکت امام 
در آن روز، یک حرکت بزرگی بود که امروزه می توانند به همه 
جهانیان آن را نشان دهند و از ابتدای نهضت امام خمینی تا آخر 
آن، هیچ اقدامی غلط نبوده و خود سیاستمداران سنی هم بر این 
باور هستند که حرکت و رفتار امام کاماًل درست در چارچوب 
قوانین اسالمی بود و هیچ گونه اشتباهی در آن راه نداشته است. 
شخصیت امام خمینی به گونه ای است که در قلوب مسلمانان 
نفوذ کرده و تاثیر گذار بوده است. انقالب اسالمی امام خمینی 
که به پیروزی رسید باعث شد یک چهره واقعی از اسالم نشان 
داده شود. همچنین جایگاه اصلی حضرت امام خمینی را نشان 
می دهد.  نظریه ها و دیدگاه های امام خمینی کاماًل بر اساس 
اسالم بود و هیچ گونه نقیصه ای در آن راه نداشت. در واقع امام 
خمینی حقیقت اسالم را بیان کرد. مردم اندیشه ها و تفکرات 
امام خمینی را با توجه به شناختی که از شخصیت ایشان دارند 

قبول می کنند.
با وحدت میان  مرکز اسالمی شما در رابطه 

شیعه و سنی چه اقداماتی انجام داده است؟
همانطور که قبال نیز اشاره کردم، امروزه یکی از حیله های 
دشمنان اسالم این است که تفرقه بین شیعه و اهل سنت 
در  را  خود  استعماری  اهداف  طریق  این  از  و  کنند  ایجاد 
کشورهای اسالمی پیش ببرند. امام خمینی سالها پیش بر این 
مسئله آگاه بودند و بر اتحاد بین مسلمانان بسیار تاکید کردند. 
همانطور که فرمودند »نه شرقی و نه غربی بلکه جمهوری 
اسالمی«. امروزه دشمنان اسالم در دو جهت و دو محور 
به اسالم ضربه می زنند. دشمنانی مثل آمریکا و اسرائیل که 
دشمن اصلی اسالم هستند و از هیچ تالشی برای از بین 
بردن مسلمانان کوتاهی نمی کنند و کشورهایی هم که هر 
چند مدعی اسالم می باشند اما در واقع ایادی آمریکا و استکبار 
هستند. این کشورها در تالش اند که با بزرگ کردن اختالف 
بین شیعه و سنی اساس اسالم را از بین ببرند. امروزه هم 
می بینیم که داعش را در منطقه غرب آسیا به وجود آورده اند 
و چه جنایاتی با نام اسالم در حق مسلمانان انجام دادند. در 
مسئله حمله عربستان به یمن نیز بحث اختالف بین شیعه و 
اهل سنت مطرح است. حتی برخی به گونه ای القا می کنند 
که اختالف بین ایران و عربستان نیز اختالف بین شیعه و 
سنی است در حالی که واقعیت این چنین نیست. بهترین الگو 

در مسئله وحدت بین مسلمانان، امام خمینی و رفتار و سیره 
ایشان است و ما برای حل این مشکل باید از شیوه و روش 
امام خمینی الگو بگیریم. همچنان از فرمایشات مقام معظم 
رهبری در مسئله وحدت بین شیعه و سنی باید استفاده کنیم 
زیرا ایشان فرمودند که توهین به مقدسات مسلمانان حرام 
است. و اگر کسی به مقدسات آنان توهین کند چگونه می تواند 
با آنها وحدت ایجاد کند؟ همانطوری که ما می توانیم در این 
زمینه از گفتار اهل بیت علیهم السالم استفاده کنیم زیرا امام 
رضا علیه السالم فرمودند: لو علموا محاسن کالمنا التبعونا؛ اگر 
شما محاسن کالم ما را یاد بگیرید و به مردم یاد بدهید مردم 
هم از آنها پیروی و تبعیت می کنند. ما باید در این زمینه از اهل 
بیت علیهم السالم الگو بگیریم و شیوه تبلیغی و ترویجی خود 
را بر همین پایه بنا کنیم که این روش و شیوه ی اهل بیت 

علیه السالم است.
رمز ماندگاری مکتب اهل بیت در میان مردم 

تایلند را در چه می دانید؟
این سوال را از چندین جهت می توان پاسخ داد. به طور کلی 
شیعیان در تایلند را می توان به دو گروه تقسیم کرد. یک گروه 
از شیعیان قدیم که از نوادگان شیخ احمد قمی می باشد و 
گروه دیگر شیعه ای که بعد از انقالب اسالمی و در اثر تاثیرات 
انقالب اسالمی به مکتب تشیع پیوستند. مهم ترین نکته ای که 
در رمز ماندگاری تشیع می توان بیان کرد این است که اگر ما 
رفتار اهل بیت را از خودمان نشان دهیم و آنها را الگوی رفتاری 
خودمان قرار دهیم این به عنوان یکی از بزرگترین رمز های 
ماندگاری تشیع خواهد بود و تا کنون نیز اینگونه بوده است. 
مکتب اهل بیت مکتب حق و حقیقت است و ما به فرموده 
پیامبر گرامی اسالم از ایشان تبعیت می کنیم برخالف مذاهب 
دیگر که از افراد دیگری پیروی می کنند که هیچ دلیلی بر 
پیروی از آنها ندارند مانند مکتب وهابیت که از ابن تیمیه یا 
ابن قیم و افراد دیگری تبعیت می کنند. اگر ما اخالق و رفتار 
و گفتار اهل بیت را منتشر کنیم باعث جذب مردم به تشیع و 
ماندگاری شیعه خواهد بود. اهل بیت وصی و جانشینان واقعی 
پیامبر گرامی اسالم هستند. من تا زمانی که گرایش به اهل 
سنت داشتم مانند تشنه ای بودم که به دنبال آب می گردد اما 
وقتی که با مکتب اهل بیت علیهم السالم آشنا شدم همانند 
شخصی بود که به دریا و اقیانوسی از علم و معرفت رسیده 
است. یکی از وظایف سنگینی که امروزه بر عهده ماست نشر 
معارف اهل بیت است. این در حالی است که رسانه های زیادی 
در جهان بر علیه اهل بیت و مکتب تشیع تبلیغ می کنند که 
جوانان را به انحراف بکشانند و به راه هایی غیر از راه اسالم 
و حقیقت آنها را جذب کنند و ما سعی می کنیم که به طور 
درست راه اهل بیت را به جوانان نشان دهیم. همچنین ما 
باید از رسانه ها استفاده کنیم و با آن، گفتار و کالم اهل بیت 
را در همه دنیا منتشر کنیم. در مقابل تبلیغ رسانه های غربی 
ما نیز باید با جدیت تالش کنیم که مکتب اهل بیت در دنیا 

معرفی شود. 
به نظر شما برای معرفی بهتر شخصیت امام 

خمینی در جهان چه باید کرد؟
با  آنان  از راه هایی که برای جذب جوانان و آشنایی  یکی 
شخصیت امام خمینی می توان به کار برد آن است که فیلم های 
مستند از زندگی و سیره ی امام خمینی ساخته شود و آن را در 
رسانه ها در اختیار مردم قرار داد. راه دیگر آن است که تفکر امام 
را به عنوان الگو قرار دهیم و آن را با اندیشه های دانشمندان 
غرب مقایسه و تطبیق کنیم. به عنوان مثال از تفکر امام در 
مورد برقراری عدالت در جهان می توان صحبت کرد. همچنین 
نحوه اداره حکومت توسط امام را با نظام های غربی مقایسه 
و تطبیق کنیم. این باعث می شود که مسلمانان و بخصوص 

جوانان امام خمینی را بهتر بشناسند.
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از  مختصری  خود،  معرفی  ضمن  ابتدا  در 
فعالیت هایتان را برای ما بیان کنید. 

بنده شیخ انصار لمپان هستم از شهر پاتالونگ در جنوب تایلند. 
حدوداً 18 سال پیش پس از اتمام تحصیالتم در ایران به تایلند 
برگشتم و به تبلیغ و ترویج مکتب تشیع پرداختم. ما در اینجا یک 
مجتمع فرهنگی آموزشی احداث کردیم که یک مدرسه حوزوی و 
یک مدرسه آکادمیک دارد و دانش آموزان ما که هم دختر هستند و 
هم پسر، از سن 13 سال تا سن 18 سال هستند و مدرسه ما ثبت 
رسمی شده است و تحت اداره آموزش و پرورش تایلند قرار دارد و 
در پایان تحصیالت، مدرك دیپلم رسمی از طرف دولت تایلند به 
بچه ها ارائه می شود. همچنین در اینجا مسجد دارالزهرا  را بنا  کردیم 
که به برگزاری نمازهای جماعت و نماز جمعه و همچنین برگزاری 
مراسمات مذهبی و فرهنگی مشغول هستیم. بنده امام جماعت و 
امام جمعه مسجد دارالزهرا هستم. و همچنین مدیر مدرسه آکادمیک 
دارالزهرا هستم. دانش آموزان ما در این مدرسه نخبگانی از شیعیان 
مختلف تایلند هستند که برخی از شمال و یا از بانکوك و یا از 
دیگر شهرهای جنوبی به شهرك پاتالونگ می آیند. کالس های ما 
بدین گونه است که بچه ها در صبح به مدت چهار ساعت درسهای 
آکادمیک و درسهایی که در مدارس دیگر تایلند هم برگزار می شود 
را می خوانند مانند فیزیک، شیمی، ریاضیات و دروس دیگر و بعد از 
ظهر هم درسهای حوزوی می خوانند که طبق برنامه ای که به آنها 
ارائه می کنیم و مدرسه ما شبانه روزی است و خوابگاه هم دارد که 

بچه ها در مدت تحصیل خود در خوابگاه اقامت می کنند.
چگونه شد که به مکتب اهل بیت علیهم سالم 

گرایش پیدا کردید؟
در این منطقه ای که ما ساکن هستیم در قدیم تماماً اهل سنت 
بودند و شیعه وجود نداشت و پدر و مادر ما هم سنی مذهب بودند؛ 
اما به برکت انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی ایران که باعث 
بیداری در میان مسلمانان شد، به مکتب اهل بیت )ع( گرایش پیدا 
کرده و شیعه شدند. عشق و عالقه و اشتیاق آنها به اسالم و به امام 
خمینی باعث شد که در اثر انقالب اسالمی به بررسی و تحقیق 

پیرامون حقانیت مکتب شیعه بپردازند و پس از مقداری بررسی و 
مطالعه به مکتب تشیع گرایش پیدا کنند. پدر و مادر من نخستین 
افرادی بودند که در این منطقه به تشیع گرایش پیدا کردند و من را 
تشویق نمودند که برای تحصیل دروس حوزوی و دینی به ایران 
مسافرت کنم و به مدت دوازده سال در ایران بودم که تقریبا از سال 
68 تا سال 80 در ایران بودم. در طرح قدیم تا مکاسب خواندیم و 
در طرح جدید هم در المصطفی کارشناسی ارشد در رشته فرق و 

مذاهب اسالمی را به پایان رساندم.
تاثیر انقالب اسالمی و امام خمینی را بر شیعیان 

تایلند چگونه ارزیابی می کنید؟
به طور کلی باید بگویم که انقالب اسالمی ایران تأثیر بسیار زیاد 
و مثبتی در جنوب شرق آسیا و به خصوص در جنوب تایلند داشت. 
در واقع یک نوع بیداری ایجاد کرد و  باعث شد که مردم با مذهب 
تشیع و اسالم ناب آشنا شوند. به عبارت دیگر انقالب باعث شد که 
بسیاری از مردم به دنبال دریافت حقانیت مکتب تشیع و تحقیق 
و بررسی آن مکتب بروند و در آخر هم به خاطر تاثیرات انقالب 
عده زیادی شیعه شدند. شاید امروزه اگر شما بخواهید یک نفر را 
به مکتب تشیع جذب کنید نیاز باشد که ساعتها با او به گفت وگو 
بنشینید و ادله ای برای حقانیت مکتب تشیع بیان کنید مانند حدیث 
غدیر که پیامبر فرمودند »من کنت مواله فهذا علی مواله«، اما امام 
خمینی با یک حرکت عظیم، در واقع کار هزاران مبلّغ را انجام دادند 
و با پیروزی انقالب اسالمی ایران، یک تحول بزرگ و عظیمی 
در میان مسلمانان ایجاد کرد و باعث جذب هزاران نفر به مکتب 

تشیع شد. 
شما در روش تبلیغی خود، برای معرفی و جذب 
به مکتب تشیع بر کدام یک از جاذبه های این مکتب 

تاکید می کنید؟
به نظر من آنچه که در مکتب تشیع از اهمیت باالیی برخوردار 
است جامعیت و تمامیت این مکتب برای اداره زندگی انسان و جامعه 
انسانی است. در حقیقت مکتب تشیع پاسخگو و جوابگوی تمام ابعاد 
زندگی بشریت است و می تواند تمام نیازهای زندگی بشریت را 

تامین کند. مثال قبال به ما می گفتند که دین و سیاست جداست و 
این دو را نمی توان با هم جمع کرد و اگر بخواهید دین را حفظ کنید 
نباید آن را با سیاست آمیخته کنید، ولی حضرت امام خمینی نشان 
داد که دین و مذهب می تواند با سیاست اتحاد داشته باشد و با هم 
جمع بشوند و کسانی که دیندار باشند می توانند حکومت تشکیل 
دهند. ما در انقالب ایران مشاهده کردیم که وقتی کسی بر پایه 
دین و به خاطر پیشرفت دین انقالب و حکومت کرد، این حکومت 

جوابگو برای همه ابعاد زندگی مردم خواهد بود. 
به نظر شما شخصیت امام خمینی چه ویژگی هایی 
انقالب  چنین  و  حرکت  چنین  توانست  که  داشت 

عظیمی را در ایران و حتی در دنیا ایجاد کند؟
اولین چیزی که ما در وجود امام خمینی به طور وضوح مشاهده 
کردیم، اخالص و ساده زیستی امام خمینی است. اغلباً مشاهده 
می کنیم که وقتی افرادی به حکومت می رسند به سرعت در وضع 
زندگی مادی خود تغییر ایجاد می کنند؛ اما شخصیتی همانند امام 
خمینی که قیام و قعود او برای خداوند بود، اخالص و ساده زیستی 
را تا آخر عمر نصب العین خود قرار داده بود و هیچ وقت از آن 
فاصله نگرفت. بنده توفیق دیدار با امام خمینی را در حیات مبارکشان 
نداشتم؛ اما وقتی که پس از درگذشت امام خمینی به جماران رفتم 
و زندگی و منزل امام را دیدم، فهمیدم که امام خمینی از زندگی 
از  دوران پس  در  ایشان  زندگی  و  است  نداشته  بهره ای  دنیایی 
رهبری به همان گونه ای بود که زندگی ایشان قبل از دوران رهبری 
بود. و معلوم می شود که حرکت انقالبی امام خمینی برای رشد و 
پیشرفت کشور و نجات آن از دست ظلم و ستم و مقابله با استکبار و 
ابرقدرت ها بوده است. پس یکی از بارزترین ویژگی های امام خمینی 
اخالص ایشان و این که دنیا را دوست نداشت و مادی گرا نبود و 
فقط قیام کرد تا دین و مذهب را به جهانیان نشان دهد و حتی بگوید 
که این انقالب فقط برای مردم ایران هم نبود بلکه برای همه جهان 
بود و بعد از انقالب هم امید همه شیعیان جهان به ایشان است. در 
یک جمله می توان گفت امام خمینی هویت بخش به شیعیان و 

مسلمانان جهان بود.

شیخ انصار لمپان

امام خمینی 
هویت بخش
 مسلمانان جهان است

شرایط فرهنگی و اجتماعی شیعیان تایلند در گفت وگو با 

امام خمینی نشان داد که دین و مذهب می تواند با 
سیاست اتحاد داشته باشد

حجت االسالم والمسلمین شیخ انصار لمپان امام جمعه مسجد دارالزهرا و مدیر مدرسه دارالزهرا، در این گفت وگو به 
تاثیر انقالب اسالمی و اندیشه های امام خمینی بر شیعیان تایلند اشاره کرد.
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آشنایی با امام
  خانواده ما بسيار مذهبی و پای بند به مسائل دينی بود 
و مرحوم پدرم      ـ حاج اكبر انصاری ـ به مراكز دينی و 
حوزه های علميه رفت و آمدهای      مستمری داشت. منزل 
پدرم كانون فعاليت های مذهبی منطقه بود و من      نيز 
از كودكی با اين مفاهيم و مباحث مذهبی آشنا شدم. 
قبل برادرانم:      حجج اسلم محمدعلی و مجيد انصاری با 
تشويق پدرم و به انتخاب خود      و همچنين با راهنمايی 
شخصيت های مذهبی و چهره هايی نظير آيت الله      شيخ 
جعفر سبحانی )از شاگردان برجسته امام خمينی( كه 
راه  ما  می آمدند،  به محل  تبليغ در     ايام مذهبی  برای 
تحصيل علوم دينی را برگزيده      بودند. در آن زمانـ  پس 
از وقايع 15 خرداد سال 42 ـ علی رغم فضای      اختناق 
و سکوت حاكم بر كشور، حوزه علميه كرمان به لحاظ 
فعاليت      چند تن از روحانيون، مبارز از حوزه های فعال 
در نهضت امام خمينی      محسوب می شد. طبعا مسائل 
مربوط به وقايع سياسی روز هم كما بيش      در خانواده ما 
ـ خصوصا در ايامی كه برادرانم به محل می آمدندـ  مطرح 
داشتن  اتهام  به  پدرم  مدت  كوتاه  دستگيری    می شد. 
عکس و آثار امام، بر      روحيه من در دوران كودكی، و 
ديگر اعضای خانواده و اهالی محل تأثير خاصی داشت. 
  در سال 1347 پس از پايان دوره ابتدايی به همراهی 
دو برادر      بزرگترم كه برای گذراندن دوره سطح دروس 
حوزوی مجبور بودند از كرمان      به قم بيايند، وارد قم شدم 
و هشت سال به تحصيل دروس حوزوی مشغول      بودم 
و همزمان نيز دروس جديد را به صورت متفرقه تا اخذ 
ديپلم خواندم.      در قم، روحانيون كرمانی جلسات هفتگی 
داشتند و پيام ها و سخنرانی های      حضرت امام و نيز ساير 
مسائل سياسی و اجتماعی، تحليل و بررسی می شد. با    
  شركت در اين جلسات و مطالعه آثار و كتاب های سياسی 
روز به تدريج      آگاهی های من نسبت به مسائل بيشتر شد 

و به عرصه فعاليت های سياسی و      مبارزه با رژيم شاه پا 
گذاشتم.  

ائتلف  با  دهه 50  اوايل  ويژه  به  و  دهه 40  اواخر    از 
روشنفکری متعهد      دينی با جريان انقلبی و روشنفکر در 
حوزه های علميه و تلش بزرگانی      نظير شهيد مطهری، 
نيز     من  سايرين،  و  شريعتی  دكتر  و  بهشتی  شهيد 
  علقه مند شدم از محدوده فعاليت های سنتی در حوزه ها، 
فراتر رفته و با      برخی از دوستان در مراكز دانشگاهی ارتباط 
قوی تری برقرار نمايم. اين      نوع فعاليت ها تا اوج گيری 
انقلب اسلمی يعنی تا سال 1356 ادامه      داشت و ما هم 
كه جمع منسجم و مرتبی داشتيم با نيروهای فعال در    
  نهضت امام و حتی كسانی كه كار مسلحانه می كردندـ  
البته از نيروهای      معتقد به نهضت امامـ  ارتباط داشتيم 
و در راستای نهضت حضرت امام      اقدام به چاپ و توزيع 
اعلميه عليه رژيم شاه و انجام تظاهرات و در صورت لزوم 
انجام عمليات نظامی به وسيله مهمات و اسلحه هايی كه 
در      اختيارمان بود، می نموديم. در مبارزات نگاهمان به 
حضرت امام و نظرات      ايشان بود و فعاليت های خود را در 
محدوده و قلمرويی كه ايشان ترسيم كرده      بودند، ادامه 
می داديم. به طور مثال در گروه ما، با توجه به شرايط 
حساس آن      دوره پيشنهاد ترور رئيس يکی از تشکيلت 
امنيتی قم داده شد به دوستان      گفتم بايد نظر امامـ  كه 
در آن زمان به آيت الله العظمی خمينی معروف بودند ـ 
     را جويا شويم. از طريق يکی از علمای مبارز كرمان كه 
با امام مرتبط بود در      صدد آگاهی از نظر امام برآمديم. 
پس از گذشت پانزده روز گفتند كه امام      اجازه چنين 
كاری را نمی دهند و موضوع منتفی شد. به طور كلی و 
به استناد      آثار و اسناد امام بايد بگويم ايشان در پيشبرد 
مقاصد سياسی خويش اصول با      روش هايی از اين قبيل به 
شدت مخالف بودند و بر همين مبنا نيز هيچ گاه در      طول 
دوران مبارزه از گروه هايی كه مشی مسلحانه و ترور را در 

پيش گرفته      بودند، حمايت نکردند. اينکه بعضا مجوز ترور 
حسنعلی منصور   )نخست وزير رژيم شاه( را به امام نسبت 
داده اند تحقيقًا نادرست می باشد.   در صحيفه امام حتی 
سندی به چشم می خورد كه ايشان با انتشار مقاله ای كه 
در آن از ترورهای به وقوع پيوسته در دهه 20 و 30 
توسط يک     گروه اسلمی و   معروف، مخالفت نموده اند و 

آن را تجليل از آدمکشی ها می دانند.  

    بازگشت امام به کشور
  چند روز قبل از ورود امام به كشور از طريق اخوی 
مطلع شديم كه      برای توجيه نحوه استقبال از امام 
بايد به تهران بياييم. جلسه توجيهی در منزل يکی از 
دوستان و ياران انقلب تشکيل شد. در آن جا مقداری 
     اسلحه و مهمات سبک نظامی وجود داشت. ما قبل 
تمرين تيراندازی      كرده بوديم و آن شب هم يکی از 
دوستان شهيد عراقی و از مبارزينی كه      قبل در لبنان 
می كنم  فکر  داد.  آموزش  را  نکاتی  بود  ديده  دوره 
مسئوليت      مجموعه كار با شهيد عراقی بود. محلی 
كه برای مأموريت ما در نظر      گرفته بودند، از خيابان 
فرودگاه تا ميدان آزادی بود. به محض ورود      خودرو 
حامل امام، نرده ها به هم ريخت و تمام پيش بينی ها 
نقش بر آب      شد و هيچ كدام از برنامه های طراحی شده 
برای حفاظت ايشان اجرا      نشد. ماشين امام بود و مردم، 
ما هم به دنبال ماشين می دويديم و با      سختی خود را 
به بهشت زهرا رسانديم. آن روز از فراموش نشدنی ترين 
از ميليون ها       روزهای زندگانی من و شايد بسياری 
استقبال كننده ای بود كه      پس از سال ها فراق، ورود 
امام به ايران را با حضور باشکوه خويش      جشن گرفته 
بودند. آنچه كه در فيلم ها و عکس ها و خاطرات مربوط 
به      اين رويداد تاريخی در 12 بهمن نشان داده می شود 
گوشه ای است ناچيز      از احساسات غير قابل توصيف 

اقيانوس عظيم مردم.  

دانشورانامام به روایت 

دکتر حمید انصاری  "
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 حوادث روزهای آغازین انقالب
  روزهای بعد از ورود امام تا 22 بهمن سرشار از وقايع 
مختلف بود و      سرعت اين تحولت قابل وصف نيست. 
در اين مدت چندين مرتبه در     ملقات های عمومی در 
ميان ازدحام مردم مشتاق در مدرسه علوی به      زيارت 

امام شتافتم.
  در روزهای 21 و 22 بهمن شاهد و درگير در جريان های 
خاص بودم      نظير تسخير ساختمان ركن 2 ضد اطلعات 
تا آخرين لحظات      مقاومت می كردند و در  ارتش كه 
اسناد     كردن  خرد  مشغول  ساختمان  بالی  طبقات 
  محرمانه بودند؛ همچنين جريان دفع حمله عناصر رژيم 
به ساختمان صدا      و سيما در خيابان ولی عصر و يا جريان 
ورود به محوطه ستاد مشترک      واقع در چهار راه قصر 
كه در آن جا سعی كرديم از خروج اسناد و     اسلحه ها 
جلوگيری كنيم. در اين ساختمان تعدادی از نظاميان بلند 
پايه      ايرانی و نيز فرماندهان امريکايی مستقر بودند كه 
جريان دستگيری و      بردن امريکاييان به سفارت امريکا از 

مسائل سؤال برانگيز روزهای ابتدای      انقلب بود. 
  بيان اين خاطره نيز ضروری است كه پس از استقرار در 
محل ركن 2،      متوجه پرونده قطوری روی پيشخوان چوبی 
اطلعات در ورودی شدم      پس از بررسی مشخص شد كه 
پرونده حضرت امام است. اين پرونده      غير از پرونده های 
ساواک بود. پرونده را به يکی از دوستان تحويل دادم      و 
گفتم در نگهداری آن دقت كن. اما ساعتی بعد كه مراجعه 
كردم گفتند      كه افرادی به عنوان نمايندگان اعزامی از 
مدرسه علوی آمدند و آن را      همراه با پرونده های ديگر 
و مقادير زيادی سلح بردند و ديگر آن پرونده      پيدا نشد 
كه جای حسرت و تأسف فراوان دارد و اميدوارم روزی 
     اطلعات مربوط به چگونگی سرقت اسناد مهم انقلب 
از مجموعه مراكز اسنادی و دربار به وسيله منافقين و 
همچنين انتقال اسناد به وسيله برخی      از عوامل موثر در 

دولت موقت انقلب به محل های نامعلوم، منتشر شود.  
ورود امام به قم

  بعد از پيروزی انقلب اولين بار حضرت امام را از نزديک 
ديدار  نزديک ترين  اما  كردم  زيارت  مدرسه      علوی  در 
در مدرسه فيضيه و روز ورود      امام به قم ]دهم اسفند 
1357[  بود، شادمانی مردم قم كه از 13 آبان 1343    
  در انتظار ديدار دوباره با امام بودند وصف ناشدنی است. 
تراكم جمعيت      در ميدان آستانه و اطراف فيضيه امکان 
ورود امام از اين مسير به مدرسه      فيضيه را نمی داد قبل 
برنامه ريزی شده بود كه مسير اعلم نشده از محل      مسجد 
اعظم و جنب پل آهنچی باشد. مسئوليت تأمين اين 
مسير و      همراهی تا محل استقرار امام به ما محول شده 
بود. همراه با امام      محافظينی نيز از تهران و از پرسنل 
انقلبی نيروی هوايی آمده بودند      جمعيت كه امام را ديد 
بی اختيار دور ماشين ريختند امام هم پياده شده      بودند و 
ازدحام جمعيت و شور و حال آنان قابل كنترل نبود. در 
اين      هنگام در ابتدای صحن مسجد اعظم، عمامه حضرت 
امام بر اثر ابراز      احساسات غيرقابل كنترل مردم از سرشان 
افتاد و ما شديدا نگران جان      امام بوديم. و بر اثر اين 
نگرانی يکی از دوستان دانشجوی مقيم قم كه      همراه 
من بود با اسلحه يوزی چند تير هوايی شليک كرد. امام 
به خاطر      اينکه مردم از اين شليک ناگهانی وحشت زده 
شده بودند، عصبانی شدند      و نهيب زدند كه مردم را آزاد 
بگذاريد هيچکس با من نيايد. امام با وقار و آرامشی خاص، 
تنها به سمت پله های منتهی به مدرسه فيضيه )واقع در 
     محوطه زير ساعت مسجد اعظم( حركت كردند و ما با 
فاصله زياد در پی      ايشان رفتيم. ديدار علما و شاگردان 
امام پس از سال ها جدايی واقعا      ديدنی و خاطره انگيز بود. 

فراموش نمی كنم در نماز جماعت )مغرب و عشا( كه به 
امامت حضرت امام در سالن كتابخانه فيضيه برگزار شد، 
     اسلحه ام را كنار سجاده گذاشته بودم. آقای تهرانی )از 
مدرسين و      ممتحنين حوزه علميه قم( كه مدتی ادبيات 
عرب را نزد ايشان خوانده      بودم، در كنارم به نماز ايستاده 
بود. بين دو نماز متوجه گريه شوق ايشان      شدم. با خود 
زمزمه می كرد: خدايا چه می بينم. پس از سال ها جدايی، 
ما      و دوباره فيضيه عالمان تبعيدی و زندانيان آزاد شده در 
نماز جماعت با      امام! مردان مسلح به نماز ايستاده!... و به 
راستی كه اعجاب او بجا بود و      در ضمير يکايک كسانی 
كه آن روز به امام اقتدا كرده بودند كلماتی      نزديک به 
همين معانی مرور می شد. باور كردنی نبود ؛ روزی كه امام 
     خمينی در 15 خرداد سال 42 به خاطر سخنرانی در 
همين مدرسه فيضيه      دستگير شده بود و نظاميان شاه، 
شهر قم را به خاک و خون كشيدند و      روزی كه امام را 
غريبانه به تركيه و سپس عراق تبعيد كردند و در تمام 
     سال های سخت دوران تبعيد امام، كسی باور نمی كرد 
كه روزی اين مرد      سترگ و الهی باز گردد و طومار نظام 
شاهنشاهی تحت حمايت امريکا را      در ايران در هم پيچد 
و اكنون اين امر باور نکردنی اتفاق افتاده و وعده      خدا 

تحقق يافته بود. 

پس از پیروزی
  مدتی همراه با برادر بزرگم حجت السلم محمدعلی 
امور كميته  امام، در  از      اعضای دفتر حضرت  انصاری 
انقلب همکاری داشتم و سپس      به كرمان رفتم و در 
محلی به نام »خانه شهر« مركز فرهنگی داير كرديم.    
  فعاليت ما در مقابل تلش های سازمان منافقين بود كه 
به واسطه حضور      يکی از اعضای مركزيت اين سازمان 
در  بودند.  تصرف      كرده  را  حساس  مراكز  كرمان،  در 
تشکيل سپاه پاسداران و جهاد سازندگی استان كرمان به 
     كمک دوستان شتافتم و مدتی در بخش فرهنگی اين 
دو نهاد انجام      وظيفه كردم. مدتی نيز همراه برادر شهيدم 
محمود انصاری در دفتر عمران      امام در كردستان و غرب 
كشور به جوانرود رفتيم. حضرت امام      خمينی  )س(   بر 
محروميت زدايی از اين منطقه و كارهای فرهنگی در آنجا 
     تأكيد فراوان داشتند. متأسفانه احزاب وابسته به بيگانگان 
در اين خطه از      ضعف دولت موقت و سياست های نادرست 
آنان، در برپايی آشوب و      فتنه در كردستان نهايت استفاده 
را بردند. برادرم محمود انصاری كه برای      كمک رسانی به 
پاسداران محاصره شده در كامياران بدانجا شتافته بود    

  همراه چند تن از دوستانش به شهادت رسيد.  
  يکايک روزها در سال های نخست پس از پيروزی انقلب 
سرشار از      حوادث و وقايعی است كه برای حاضران در آن 
عرصه ها خاطرات تلخ و      شيرين فراوانی را تداعی می كند.  
  در روزهای آغاز جنگ تحميلی در اهواز شاهد خيانت های 
گروه      وابسته به بنی صدر و مظلوميت و مقاومت بی مانند 
نيروهای مردمی و بسيجيانی كه از سراسر كشور و با 
فرمان امام خمينی برای دف ع تجاوز      دشمن به منطقه 

آمده بودند، بودم.  
  قبل از وقوع جنگ، مقدمات اعزام بسياری را به مکه 
بخش  در  در  همچنين  و  بودم  تدارک      ديده  مکرمه 
تبليغات بعثه حضرت امام فعاليت      داشتم. با شروع جنگ 
و تشديد عمليات هوايی عراق در حالی كه حدود      شش 
هزار زائر ايرانی عزيمت كرده بودند پروازها متوقف گرديد.  

  با تحميل جنگ به ايران، رسانه های خبری غرب به طمع 
پيروزی      سريع صدام و يکسره شدن كار انقلب اسلمی، 
تبليغات وسيعی را عليه      ايران به راه انداخته بودند. دولت 
سعودی نيز همچون ديگر دولت های      عربی منطقه تحت 
فشار امريکا دچار اشتباه فاحش شده و در جبهه      حمايت 

از عراق قرار گرفته بود. برخی از مسئولين حج و مديران 
     كاروان ها امکان عزيمت نيافته بودند. برادرم از دفتر امام 
تلفنی اطلع داد      كه به همت مسئولين هواپيمايی و 
وزارت خارجه پروازی برای انتقال      مديران تدارک ديده اند. 
بلدرنگ و به سختی خود را از اهواز به تهران      رساندم. 
گذرنامه ام مهر نخست وزيری را نداشت. ساعت حدود 5 / 
1      شب بود كه به نخست وزيری رفتم بدون هيچ حاجب 
و مانعی وارد      دفتر كار شهيد رجايی شدم. آقای بهزاد 
نبوی را ديدم كه با چهره ای      مصمم از دفتر كار ايشان 
خارج می شود. شهيد رجايی كه در آن ساعت      نيمه شب 
مشغول كار بود يادداشتی كوتاه خطاب به دايره ذيربط 
در      فرودگاه نوشت، خداحافظی كردم و به فرودگاه رفتم 
و از آنجا به جده و      مکه مکرمه عزيمت كردم. اين سفر 

خاطرات فراوانی را به همراه داشت.     
  علی رغم تبليغات منفی كه عليه ايران می شد در چهره و 
بيان اغلب زائران      غير ايرانی احترام عميق نسبت به امام 
خمينی و انقلب اسلمی به عنوان      حركتی در جهت 
احيای عزت جامعه اسلمی به وضوح ديده می شد. پيام    
  حج امام خمينی پرهيز جدی از تفرقه و اجتناب از طرح 
مسائل مربوط به      جنگ عراق و ايران و تمركز شعارها 
عليه امريکا و اسرائيل بود.      مسلمانان ديگر كشورها در 
ايرانی      حلقه  گرد حجاج  خيابان ها  در  الحرام  مسجد 
می زدند. در منا به خاطر تکثير و پخش پيام امام، ما را 
دستگير و      يک شب به زندان بردند. تظاهرات شجاعانه 

حجاج ايرانی سبب      آزادی مان گرديد.

 تسخیر النه جاسوسی
  يکی از حركت های مهم دانشجويی در اوائل انقلب كه به 
فرموده      حضرت امام، انقلبی بزرگ تر از انقلب اول بود، 

ماجرای تسخير      جاسوس خانه امريکا است.  
  يکی، دو روز قبل از اين ماجرا، در دانشکده حقوق و 
علوم سياسی      دانشگاه تهرانـ  كه آن زمان دانشجوی اين 
دانشکده بودمـ  توسط      انجمن اسلمی جلسه ای گذاشته 
شد و با توجه به سخنرانی روز دهم      آبان امام خمينی  و 
شرايط حاكم بر ايران و خصوصا مذاكرات مخفيانه      سران 
دولت موقت با برژينسکی، پيشنهاد اعتراض و راهپيمايی 
مقابل سفارت امريکا مطرح گرديد، مشابه اين جلسه در 
ديگر دانشکده ها نيز      برگزار شده بود كه منجر به تسخير 
لنه جاسوسی گرديد. پس از ورود      دانشجويان به سفارت، 
برای انعکاس ماجرا به دفتر امام شتافتم و      مشاهدات خود 
را از طريق اخوی مکرم به يادگار امام و امام منعکس 
     كردم. چندی بعد همراه اخوی و مرحوم حاج سيد 
احمد آقا جهت ديدار      با دانشجويان بدانجا رفتيم. آن 
روزها از محافظ و اسکورت و راننده و      تشريفات خبری 
نبود. نفرين بر منافقين كه بعدا با ايجاد موجی از ترورها 
     و آشوب ها شرايطی ناخواسته را بر مسئولين جمهوری 
اسلمی تحميل      كردند و متأسفانه همين امر رويه ای رو 
به افراط و تعميم به خود گرفت.      يادم نمی رود هنگام 
عزيمت به محل سفارت با سرعت رانندگی می كردم.    
  مرحوم حاج احمد آقا دوبار تذكر دادند كه خيلی تند 
حركت می كنی.      پس از مدتی مجددا ناخودآگاه سرعت 
گرفتم كه حاج احمد آقا محکم به      روی داشبورد زد و 
گفت يا بدهيد خودم رانندگی كنم يا مرا پياده كنيد. 
سفارت  محل  از  مدتی  ايشان  دانشجويان  جمع       در 
بازديد كردند و با      دانشجويان ملقاتی داشتند و همانجا 
مصاحبه ای با ايشان انجام شد كه      نقطه نظرات امام و 
خود را درباره اين واقعه مهم كه حقيقتا تجلی      اعتراض 
عمومی ملت ايران عليه سياست ها و دخالت های امريکا 
كشور      بود، در اين مصاحبه منعکس گرديد و بازتاب 

وسيعی نيز داشت.
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معنای جمله کلُّ یوٍم عاشورا و کلُّ ارٍض کربالء
این کلمه »ُکلُّ َیْوٍم َعاُشوَرا و ُکلُّ أَْرٍض َکْرباَلء« یک کلمه بزرگی است که 
اشتباهی می فهمند. آنها خیال می کنند که یعنی هر روز باید گریه کرد! لکن 
این محتوایش غیر از این است. کربال چه کرد، ارض کربال در روز عاشورا چه 
نقشی را بازی کرد، همه زمینها باید آن طور باشند. نقش کربال این بود که 
سید الشهداء- سالم اهلل علیه- با چند نفر جمعیت و عدد معدود، آمدند کربال 
و ایستادند در مقابل ظلم یزید و در مقابل دولت جبار. در مقابل امپراتور زمان 
ایستادند و فداکاری کردند و کشته شدند، لکن ظلم را قبول نکردند، و شکست 
دادند یزید را. همه جا باید این طور باشد. همه روز هم باید این طور باشد. همه  
روز باید ملت ما این معنا را داشته باشد که امروز روز عاشوراست و ما باید مقابل 
ظلم بایستیم؛ و همین جا هم کربالست و باید نقش کربال را ما پیاده کنیم، 
انحصار به یک زمین نداشته؛ انحصار به یک افراد نداشته. قضیه کربال منحصر 
به یک جمعیت هفتاد و چند نفری و یک زمین کربال نبوده. همه زمینها باید 

این نقشه را اجرا کنند، و همه روزها غفلت نکنند.
تکلیف همگانی، مقابله با ستم 

ملتها باید غفلت نکنند از اینکه همیشه باید مقابل ظلم باشند. در بعض روایات، 
که من حاال نمی دانم صحت و ُسْقَمش را، هست که یکی از چیزهای مستحب 
این است که مؤمنین در حال انتظار، اسلحه هم داشته باشند؛ اسلحه مهیا . نه 
اینکه اسلحه را بگذارند کنار، و بنشینند منتظر. اسلحه داشته باشند برای اینکه با 
ظلم مقابله کنند، با جور مقابله کنند. تکلیف است، از ُشَعب نهی از منکر است، 
به همه ما تکلیف است، که باید مقابله کنیم با این دستگاههای ظالم، خصوصًا 
دستگاههایی که با اساس مخالفند. آن وقت دستگاهی بود مثل سالطین سابق 
که می خواستند برای خودشان یک چیز درست کنند؛ با اساسش معلوم نبود 
مخالف باشند. اما یک دستگاهی که با اساس مخالف است، نمی خواهد اسالم 
باشد؛ نمی خواهد مجالس اسالمی باشد، می خواهد همیشه چیزهایی باشد که 

مربوط به غیر اسالم باشد، ولو ملت باشد، ملیت باشد.
ما »ملیت« را در سایه تعالیم اسالم قبول داریم ... ملت، ملت ایران است، برای 
ملت ایران هم، همه جور فداکاری می کنیم، اما در سایه اسالم است؛ نه اینکه 
همه اش ملیت و همه اش َگْبریَّت ! ملیت، حدودش حدود اسالم است، و اسالم 
هم تأیید می کند او را،ممالک اسالمی را باید حفظ کرد، دفاع از ممالک اسالمی 
جزء واجبات است؛ لکن نه اینکه ما اسالمش را کنار بگذاریم، و بنشینیم فریاد 

ملیت بزنیم و »پان ایرانیسم«!«
)منبع: صحیفه امام، ج 10، ص: 122-120(

فلسفه عزاداری برای سید الشهدا )ع(
در آن وقت، یکی از حرفها که هی رایج بود، می گفتند: »ملِت گریه«؛ برای 
اینکه مجالس روضه را از دستشان بگیرند. اینکه همه مجالس روضه را آن 
وقت تعطیل کردند، آن هم به دست کسی که خودش در مجالس روضه 
می رفت و آن بازیها را در می آورد، قضیه مجلس روضه بود یا از مجلس روضه 
آنها یک چیز دیگر می فهمیدند و آن را می خواستند از بین ببرند؟ قضیه عمامه و 
کاله بود یا از عمامه یک چیز دیگری آنها می فهمیدند و روی آن میزان عمامه 
را با آن مخالفت می کردند؟ آنها فهمیده بودند که از این عمامه یک کاری 
می آید که نمی گذارد اینها این را که می خواهند، عمل کنند و از این مجالس 

عزاداری یک کاری می آید که نمی گذارد اینها کارشان را انجام بدهند.
وقتی یک ملت در ماه محرم، سرتاسر یک مملکت، یک مطلب را می گویند، 
شما انگیزه این گریه و این اجتماع در مجالس روضه را خیال نکنید که فقط این 
است که ما گریه کنیم برای سید الشهدا. نه سید الشهدا احتیاج به این گریه ها 
دارد و نه این گریه ها خودش- فی نفسه- کاری از آن می آید، لکن این مجلسها 
مردم را همچو مجتمع می کنند و یک وجهه می دهند، سی میلیون، سی و پنج 
میلیون جمعیت در دو ماه محّرم و خصوصاً دهه عاشورا، یک وجهه، طرف یک 
راه می روند. اینها را در این ماه محّرم، خطبا و علما در سرتاسر کشور می توانند 
بسیج کنند برای یک مسأله. این جنبه سیاسی این مجالس باالتر از همه 
جنبه های دیگری که هست. بیخود بعضی از ائمه ما نمی فرمایند که برای من 
در منابر روضه بخوانند. بیخود نمی گویند ائمه ما به اینکه هر کس که بگرید، 
بگریاند یا صورت گریه، گریه کردن به خودش ]بگیرد[ اجرش فالن فالن 

است. مسأله، مسئله گریه نیست. مسأله، مسئله تباکی نیست. مسأله، مسئله 
سیاسی است که ائمه ما با همان دید الهی که داشتند، می خواستند که این ملتها 
را با هم بسیج کنند و یکپارچه کنند از راههای مختلف. اینها را یکپارچه کنند تا 

آسیب پذیر نباشند. )صحیفه امام، ج 13، ص: 323)
برکات و درس های نهضت امام حسین )ع(

من از علمای محترم آذربایجان و اهل علم آنجا و علمای تهران و برادران 
علمای اهل سنت تشکر می کنم و سالمت و سعادت همه را از خداوند تعالی 
مسألت می کنم. در آستانه شهر محرم، مصیبتی بر همه ما وارد شد و آن 
شهادت این پیر هشتاد ساله ]است [ که عمر شریف خودش را در راه اسالم و 
در راه خدمت به مردم و راه تهذیب جامعه صرف فرمود. ملت ما از طفل شش 
ماهه تا پیرمرد هشتاد ساله را در راه خدا فدا کرد و این اقتدا به بزرگمرد تاریخ، 

حضرت سید الشهدا- سالم اهلل علیه- است.
حضرت سید الشهدا- سالم اهلل علیه- به همه آموخت که در مقابل ظلم، 
در مقابل ستم، در مقابل حکومت جائر چه باید کرد. با اینکه از اول می دانست 
که در این راه که می رود، راهی است که باید همه اصحاب خودش و خانواده 
خودش را فدا کند و این عزیزان اسالم را برای اسالم قربانی کند، لکن عاقبتش 
را هم می دانست. اگر نبود این نهضت؛ نهضت حسین- علیه السالم- یزید و 
اتباع یزید اسالم را وارونه به مردم نشان می دادند. و از اول، اینها اعتقاد به اسالم 

نداشتند و نسبت به اولیای اسالم حقد و حسد داشتند.
سید الشهدا با این فداکاری که کرد، عالوه بر اینکه آنها را به شکست رساند و 
اندکی که گذشت، مردم متوجه شدند که چه غائله ای و چه مصیبتی وارد شد. 
و همین مصیبت موجب به هم خوردن اوضاع بنی امیه شد، عالوه بر این، در 
طول تاریخ آموخت به همه که راه همین است. از قلّت عدد نترسید، عدد، کار 
پیش نمی برد، کیفیت اعداد، کیفیت جهاد، اعدای مقابل اعدا، آن است که کار 
را پیش می برد. افراد ممکن است خیلی زیاد باشند، لکن در کیفیت ناقص باشند 

یا پوچ. و افراد ممکن است کم باشند، لکن در کیفیت توانا باشند و سرافراز.
شکست ناپذیری انقالب در پرتو عنایات الهی

تاریخ، این نهضت ایران را و این انقالب را فراموش نخواهد کرد، و این 
فداکاری ای که در همه قشرهای ملت اسالمی است در ایران، فراموش نخواهد 
کرد. و این وحدتی که بین اقشار ملت از هر طبقه هستند، بین برادران اهل 
سنت و برادران شیعی مذهب، تحقق پیدا کرده است و این اخوت اسالمی 
فراموش نخواهد شد و این انقالب به خواست خدای تبارك و تعالی شکست 
نخواهد خورد. گو اینکه همه قدرتهای بزرگ دنیا و آنهایی که در بلوك شرق 
و غرب هستند، با انقالب ما دشمن باشند، گو اینکه همه رسانه های گروهی 
دنیا بر ضد این نهضت قلمفرسایی کنند و دروغپردازی؛ آنچه حقیقت است، 
روشن خواهد بود و روشن خواهد شد. آن روزی هم که حضرت سید الشهدا را 
مظلوم شهید کردند، بعضی از اشخاصی که بودند، او را به اسم خارجی و اینکه 
در حکومت حق وقت، قیام کرده است، این طور معرفی کردند. لکن نور خدا 

می درخشد و خواهد درخشید و عالم را خواهد از نور پر کرد.
درس آموزی از مکتب عاشورا

تکلیف ما در آستانه شهر محرم الحرام چیست؟ تکلیف علمای اعالم و خطبای 
معّظم در این شهر چیست؟ در این شهر محرم، تکلیف سایر قشرهای ملت 

چی هست؟
سید الشهدا و اصحاب او و اهل بیت او آموختند تکلیف را: فداکاری در میدان، 
تبلیغ در خارج میدان. همان مقداری که فداکاری حضرت ارزش پیش خدای 
تبارك و تعالی دارد و در پیشبرد نهضت حسین- سالم اهلل علیه- کمک کرده 
است، خطبه های حضرت سجاد و حضرت زینب هم به همان مقدار یا قریب 

آن مقدار تأثیر داشته است.
آنها به ما فهماندند که در مقابل جائر، در مقابل حکومت جور، نباید زنها بترسند 
و نباید مردها بترسند. در مقابل یزید، حضرت زینب- سالم اهلل علیها- ایستاد 
و آن را همچو تحقیر کرد که بنی امیه در عمرشان همچو تحقیری نشنیده 
بودند، و صحبتهایی که در بین راه و در کوفه و در شام و اینها کردند و منبری 
که حضرت سجاد- سالم اهلل علیه- رفت و واضح کرد به اینکه قضیه، قضیه 
مقابله غیر حق با حق نیست؛ یعنی، ما را بد معرفی کرده اند؛ سید الشهدا را 

محرم و عاشورا در کالم امام خمینی )س(

سالم  الشهدا-  سید  حضرت 
اهلل علیه- به همه آموخت که 
در مقابل ظلم، در مقابل ستم، 
در مقابل حکومت جائر چه باید 
کرد. با اینکه از اول می دانست که 
در این راه که می رود، راهی است 
که باید همه اصحاب خودش و 
خانواده خودش را فدا کند و این 
اسالم  برای  را  اسالم  عزیزان 
قربانی کند، لکن عاقبتش را هم 
می دانست. اگر نبود این نهضت؛ 
نهضت حسین- علیه السالم- 
یزید و اتباع یزید اسالم را وارونه 
به مردم نشان می دادند. و از اول، 
اینها اعتقاد به اسالم نداشتند و 
نسبت به اولیای اسالم حقد و 

حسد داشتند.
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می خواستند معرفی کنند که یک آدمی است که در مقابل حکومت وقت، 
خلیفه رسول اهلل ایستاده است. حضرت سجاد این مطلب را در حضور جمع 

فاش کرد و حضرت زینب هم.
ما همین طور روزمره، همان طوری که سابق بوده، حاال هم باید باشیم. 
تکلیف همه روحانیون، چه خطبایی که منبر تشریف می برند، یا ائمه جمعه و 
جماعت و هر کس که با مردم سر و کار دارد و با آنها صحبت می کند، این 
است که وضعیت قیام حضرت سید الشهدا را به مردم درست بفهمانند که قیام 
برای چی بود، چه بود و با چه عده ای قیام شد و با تحمل چه مصایبی آن قیام 

به آخر رسید- که به آخر نخواهد رسید.
نقش عظیم مجالس عزا و سوگواری

 در ایجاد وحدت کلمه
این را باید همه گویندگان توجه بکنند، و ما باید همه متوجه این معنا باشیم که 
اگر قیام حضرت سید الشهدا- سالم اهلل علیه- نبود، امروز هم ما نمی توانستیم 
پیروز بشویم. تمام این وحدت کلمه ای که مبدأ پیروزی ما شد، برای خاطر این 
مجالس عزا و این مجالس سوگواری و این مجالس تبلیغ و ترویج اسالم شد. 
سید مظلومان یک وسیله ای فراهم کرد برای ملت که بدون اینکه زحمت باشد 
برای ملت، مردم مجتمعند. اسالم مساجد را سنگر قرار داد و وسیله شد از باب 
اینکه از همین مساجد، از همین جمعیتها، از همین جمعات، از همین جمعه ها 
و جماعات، همه اموری که اسالم را به پیش می برد و قیام را به پیش  می برد، 
مهیا باشد و بالخصوص حضرت سید الشهدا از کار خودش به ما تعلیم کرد 
که در میدان وضع باید چه جور باشد و در خارج میدان وضع چه جور باشد و 
باید آنهایی که اهل مبارزه مسلحانه هستند چه جور مبارزه بکنند، و باید آنهایی 
که در پشت جبهه هستند چطور تبلیغ بکنند. کیفیت مبارزه را، کیفیت اینکه 
مبارزه بین یک جمعیت کم با جمعیت زیاد باید چطور باشد، کیفیت اینکه قیام 
در مقابل یک حکومت قلدری که همه جا را در دست دارد، با یک عده معدود 
باید چطور باشد، اینها چیزهایی است که حضرت سید الشهدا به ملت آموخته 
است و اهل بیت بزرگوار او و فرزند عالی مقدار او هم فهماند که بعد از اینکه 
آن مصیبت واقع شد، باید چه کرد. باید تسلیم شد؟ باید تخفیف در مجاهده 
قائل شد؟ یا باید همان طوری که زینب- سالم اهلل علیها- در دنباله آن 
مصیبت بزرگی که ُتَصغَُّر ِعْنَدُه اْلَمصاِئُب، ایستاد و در مقابل کفر و در مقابل 
زندقه صحبت کرد و هر جا موقع شد، مطلب را بیان کرد و حضرت علی بن 
الحسین- سالم اهلل علیه- با آن حال نقاهت، آن طوری که شایسته است 

تبلیغ کرد .)صحیفه امام، ج 17، ص: 56-52(
»قیام هلل« شکست ندارد

امیدوارم که ما همه جزء هیأت قائمیه باشیم و همه با آن وظایفی که اسالم، 
قرآن، تحت لوای حضرت صاحب- سالم اهلل علیه- برای ما تعیین فرموده اند 
عمل کنیم و صورتها را محتوای واقعی به آن بدهیم، و الفاظ را معانی حقیقی. 
شاید این وصفی که برای حضرت صاحب- سالم اهلل علیه- ذکر شده است 
دنبال همین آیه شریفه که می فرماید: ُقل إنََّما أِعُظُکم بَِواِحَدٍة ان َتُقوُموا للِه 
َمثَنی و ُفَراَدى دنبال همین معنا باشد که همه باید قیام بکنیم، قیام واحد؛ که 
باالترین قیام همان قیام آن شخص واحد است و همه قیامها باید دنبال آن 
قیام باشد؛ و قیاْم »هلل« باشد. خدای تبارك و تعالی می فرماید که من فقط یک 
موعظه دارم به شما: قل إنَما أِعُظُکْم بِواِحَدة. به امت بگو که فقط من یک 
موعظه دارم به شما، و آن موعظه این است که قیام کنید، و قیاْم »هلل« باشد؛ 
»قيام لله« کنید. البته آن حضرْت قیاِم هلل می فرمایند؛ و آن لِلّهی که و آن 
خلوصی که برای ایشان هست، برای دیگران نیست لکن شیعه های بزرگوار 
آن حضرت هم باید پیروی از او بکنند در اینکه قیام کنند »هلل،« برای خدا؛ که 
اگر قیام برای خدا باشد، اگر عمل برای خدا باشد اگر نهضت برای خدا باشد، 
شکست ندارد. برای اینکه آن چیزی که برای خدا هست اگر در صورت هم 
خیال بشود که شکست خورد، به َحَسب واقع شکست نخورده است. حضرت 
امیر- سالم اهلل  علیه- با معاویه جنگ کردند و شکست خوردند لکن شکست 
نبود. این شکسِت صوری، شکست حقیقی نبود؛ چون قیاْم هلل بود، قیاِم هلل، 

این شکست ندارد. تا امروز هم او غالب است، تا ابد هم او غالب است.
فلسفه قیام عاشورا

سید الشهدا- سالم اهلل علیه- با چند نفر از اصحاب، چند نفر از ارحامشان، 
راتشان قیام کردند. چون قیام هلل بود، اساس سلطنت آن خبیث را به  از مخدَّ
هم شکستند. در صورْت ایشان کشته شدند لکن اساس سلطنت را، اساس 
سلطنتی که می خواست اسالم را به صورت سلطنت طاغوتی درآورد. خطری 

که معاویه و یزید برای اسالم داشتند این نبود که غصب خالفت کردند؛ 
این یک خطر، کمتر از آن بود؛ خطری که اینها داشتند این بود که اسالم را 
به صورت سلطنت در می خواستند بیاورند، می خواستند معنویت را به صورت 
طاغوت درآورند، به اسم اینکه »ما خلیفه رسول اهلل هستیم« اسالم را منقلب 
کنند به یک رژیم طاغوتی. این مهم بود. آن قدری که این دو نفر ضرر به 
اسالم می خواستند بزنند یا زدند جلوتری ها آن طور نزدند. اینها اصل اساس 
اسالم را وارونه می خواستند بکنند. سلطنت بود، شرب خمر بود، قمار بود در 
مجالسشان. »خلیفه رسول اهلل« و در مجلِس شرب خمر؟! و در مجلس قمار؟! 
و باز »خلیفه رسول اهلل« نماز هم می رود در جماعت می خواند! این خطر از 
برای اسالم خطر بزرگ بود. این خطر را سید الشهدا رفع کرد. قضیه قضیه 
غصب خالفت فقط نبود. قیام سید الشهدا- سالم اهلل علیه- قیام بر ضد 
سلطنت طاغوتی بود. آن سلطنت طاغوتی که اسالم را می خواست به آن رنگ 
درآورد که اگر توفیق پیدا می کردند، اسالم یک چیز دیگری می شد. اسالم 
می شد مثل رژیم 2500 ساله سلطنت. اسالمی که آمده بود و می خواست 
رژیم سلطنتی را و امثال این رژیمها را به هم بزند و یک سلطنت الهی در 
دنیا ایجاد کند، می خواست »طاغوت« را بشکند و »اهلل« را جای او بنشاند، 
اینها می خواستند که »اهلل« را بردارند، »طاغوت« را جایش بنشانند. همان 
مسائل جاهلیت و همان مسائل سابق. کشته شدن سید الشهدا سالم اهلل 

علیه- شکست نبود چون قیاْم هلل بود، قیاِم هلل شکست ندارد.
خدای تبارك و تعالی می فرماید: فقط یک موعظه- همه موعظه ها را حاال. 
یک موعظه- من دارم. پیغمبر اکرْم واسطه، خدا واعظ، ملت ُمتَِّعظ. من فقط 
یک موعظه- بیشتر از یک موعظه ندارم. إنِّما أعُظُکْم بِواِحَدٍة أْن َتُقوُموا لله 
اینکه برای خدا قیام کنید؛ وقتی که دیدید که دین خدا در معرض خطر است، 
برای خدا قیام کنید. امیر المؤمنین می دید که دین خدا در خطر است، معاویه 
دارد وارونه می کند دین خدا را، برای خدا قیام کرد. سید الشهدا هم همین طور 
برای خدا قیام کرد. هر وقت دیدید- این یک مطلبی است که برای یک 
وقت نیست؛ موعظه خدا همیشگی است- هر وقت دیدید که بر ضد اسالم، 
بر ضد رژیم انسانی- اسالمی- الهی خواستند که قیام کنند، خواستند وارونه 
کنند مسائل اسالم را، به اسم اسالم اسالم را بکوبند، اینجا هلل باید قیام کرد. 
و نترسید از اینکه شاید نتوانیم، شاید شکست بخوریم؛ شکست تویش نیست.

من در پاریس که بودم بعضی خیراندیش ها می گفتند که نمی شود دیگر! 
وقتی که نمی شود باید چه کرد؟ باید یک قدری } ...{ گفتم ما تکلیف شرعی 
داریم عمل می کنیم و مقید به این نیستیم که پیش ببریم. برای اینکه آن را 
ما نمی دانیم، قدرتش را هم اآلن نداریم اما تکلیف داریم. ما تکلیف شرعی 
خودمان را عمل می کنیم. من این طور تشخیص دادم که باید این کار را 
بکنیم. اگر پیش بردیم، هم به تکلیف شرعی عمل کرده ایم هم رسیده ایم 
به مقصد. اگر پیش نبردیم، به تکلیف شرعی مان عمل کرده ایم. نتوانستیم، 
حضرت امیر هم نتوانست؛ تکلیف را عمل کرد ولی در مقابلش ایستادند؛ 
اصحاب خودش ایستادند در مقابلش، نتوانست. این چیزی نیست. خوب، ما 
به اندازه قدرتمان می توانیم کار بکنیم. وقتی که ما دیدیم که- یا شما دیدید 
که- یک رژیمی اسالم را دارد وارونه می کند، به اسم عدالت اسالمی دارد 
ظلم را ترویج می کند، می خواهد اسالم را این جوری معرفی کند؛ یکوقت 
می ایستد می گوید من کاری به اسالم ندارم، این سبکتر است تکلیف برای 
انسان. یکوقت یک کسی قرآن طبع می کند و زیارت سید الشهدا، حضرت 
رضا- سالم اهلل علیه- می رود و در مأل عام نماز می خواند و حرفهایش هم 
این  است که »عدالت اسالمی را ما می خواهیم جاری کنیم، ما می خواهیم 
اسالم را« و آن وقت اسالم را که فریاد می زند »ما اسالم را می خواهیم درست 
کنیم«، وارونه درست می کنند؛ اینجاست که تکلیف مشکل است. اینجاست 
که اسالم در خطر است؛ که انعکاسش در خارج و گاهی هم در داخل، اگر 
اینها موفق می شدند در داخل هم گاهی انعکاس این بود که »خوب، همین 
است دیگر، رژیم اسالمی همین است«! ما قیاممان، شما قیامتان برای خدا 
باید باشد. وقتی دین خدا را انسان در خطر دید برای خدا باید قیام کند. وقتی 
احکام اسالم را در خطر دید برای خدا باید قیام کند. توانست، عمل کرده به 
وظیفه و پیش هم برده؛ نتوانست، عمل به وظیفه کرده. گاهی وقتها تقّیه حرام 
است. آن وقتی که انسان دید که دین خدا در خطر است نمی تواند تقّیه بکند. 
آن وقت باید هر چه بشود برود. تقّیه در فروع است، در اصول نیست. تقّیه برای 
حفظ دین است. جایی که دین در خطر بود جای تقّیه نیست، جای سکوت 

نیست. )صحیفه امام، ج 8، ص: 11-8(

خدای تبارك و تعالی می فرماید: 
همه  موعظه-  یک  فقط 
موعظه ها را حاال. یک موعظه- 
من دارم. پیغمبر اکرْم واسطه، خدا 
واعظ، ملت ُمتَِّعظ. من فقط یک 
موعظه- بیشتر از یک موعظه 
ندارم. إنّما أِعُظُکْم بِواِحَدٍة أْن 
َتُقوُموا لله اینکه برای خدا قیام 
کنید؛ وقتی که دیدید که دین خدا 
در معرض خطر است، برای خدا 
قیام کنید. امیر المؤمنین می دید 
که دین خدا در خطر است، معاویه 
دارد وارونه می کند دین خدا را، 
برای خدا قیام کرد. سید الشهدا 
هم همین طور برای خدا قیام 

کرد
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د  بیر بخش فرهنگ وهنر: وهاب آریان

  فر  و

49 فرهنگ دینی فرهنگ ایرانی
وهاب آریان"عّطاش"

یادداشتفرهنگی

برای فرهنگ تعاريف مختلفی ارائه شده، به حدی كه گاه بالغ از صد و 
شصت تعريف برای آن در نظر گرفته شده است. اما به طور اجمال در 
تعريف فرهنگ می توان گفت؛ فرهنگ عبارت است از مجموعه پيچيده 
ای از علوم، دانش ها، هنرها، افکار، اعتقادات، قوانين و مقررات، آداب 
و رسوم، سنت ها و به طور خلصه كليه آموخته ها و عاداتی كه يك 
انسان به عنوان عضو جامعه اخذ می كند. همين تعريف را به تسامح 
برای فرهنگ در نظر می گيريم. اما در مقام تعريف فرهنگ دينی به 
تسامح ميتوان اين تعريف را در نظر گرفت؛ فرهنگ دينی عبارت از 
عقايد، باورها، الگوها، روش و شيوه های عمل جامعه ای كه به يکی 
از شريعت های الهی ايمان دارد و در اعتقادات و اعمال از پيامبر خدا 
پيروی و اطاعت می كند. در مقام تعريف فرهنگ خاص هر مملکت و 
ديار می توان فرهنگ را چنين تعريف كرد؛ فرهنگ هر جامعه و ملتی 
به مجموعة دستاوردهای ذهنی آن جامعه كه شامل دانش،  اخلق، 
سنن، آداب و چيزهايی كه از آنها سرچشمه می گيرد است كه به طور 
كلی ذهنيت حاكم بر يك جامعه به معنای جوشيده يا از خارج از آن 
جامعه در آن راه يافته است. آنچه از اين سه تعريف برداشت می شود؛ 
مجموعه آداب و رسوم، سنن و اعتقادات هر ملت است. يعنی فرهنگ 
در نگاه فرد، چه مذهبی باشد و چه غيرمذهبی، چه مسلمان باشد و چه 

غيرمسلمان، متشکل از اين سه گانه است. 
از اين تعريف كه بگذريم، مطلب دوم ميزان تاثير هركدام از اين سه گانه 
و به عبارت واضح تر تاثير دوگانه فرهنگ دينی و فرهنگ مکانی خاص 
)در اين مقال فرهنگ ايرانی( در يکديگر است. به واقع تاثير و تعامل 
فرهنگ دينی و فرهنگ ايرانی تا كجا و به چه حد است؟ آيا جايی هم 
دچار تقابل و يا نفی يکديگر می شوند و يا به تمامه هم پوشانی دارند 
و در تقابل نيستند. يک نکته در همين ابتدای بحث قابل ذكر است، 
منظور از فرهنگ ايرانی همان فرهنگ باستانی است كه از گذشته به 
يادگار رسيده است، وگرنه جدا كردن فرهنگ دينی و فرهنگی ايرانی به 
واقع ممکن نيست. يعنی نمی توان فرهنگ هر زمانه را عاری از آداب و 
سنن و عقايد خاص آن زمانه در نظر گرفت. اگر نامی از فرهنگ ايرانی 
به ميان آورده می شود، منظور همان فرهنگ باستانی و آداب و رسومی 
است كه به نام فرهنگ ايرانی شناخته می شود. اگر بخواهم مثالی ذكر 
كنم بايد نام ببرم از عيد باستانی نوروز، مراسم ازداوج به رسم ايرانی و 
چهارشنبه سوری و سيزده بدر و غيره...، تمام اين موارد از فرهنگ ايران 
باستانی ما به يادگار ر سيده و ربط مستقيمی با فرهنگ دينی ندارد. 
در اين مواقع ذهن افراد جامعه خصوصًا اهل دين و مذهب بدين امر 
مشغول می شود كه در اين تضاد و يا در اين تقابل چکار بايد كرد، آيا 
وظيفه ما تقابل با فرهنگ باستانی است و يا بايد در اين امور قائل به 
تسامح شويم، و يا از عقيده خود تحت هر شرايطی كوتاه نياييم و طرف 

دين و فرهنگ دينی را بگيريم.
مسئله به همين سادگی نيست؛ يعنی جامعه حتی جامعه ديندار به 
سادگی دست از آيين و رسوم خود برنمی دارد. جامعه دوست دارد هم 
فرهنگ دينی اش حفظ شود و هم فرهنگ باستانی اش، خصوصًا آنجا 
كه زادگاه دين، جغرافيايی ديگر غير از ميهن خودش باشد. مثل خيلی 
برايش مهم است آيا تبعيت از فلن فعل يا شعائر، تبعيت از فرهنگ 
دينی و اسلمی است يا تبعيت از فرهنگ عربی. الن در مقام بررسی 
تک تک شعائر نيستيم كه كداميک واقعا جزو فرهنگ دينی است و 
يا نه در مقام تشابه به فرهنگ دينی است. تمام نکته اينجاست؛ هرجا 
فرهنگ دينی و فرهنگ ايرانی روبروی هم قرار گيرند و يا به غفلت آن 
دو را روبروی يکديگر قرار دهيم، فرهنگ دينی متضرر می شود. وظيفه 
اهل دين آن است كه كمتر تلش برای اين تقابل داشته باشند، امضا 
و تاييد جشن نورزو به دست پيامبر اسلم، و يا نامگذاری روز طبيعت 
برای سيزدهم فروردين ماه و يا حتی جشن برون رفت از زمستان و به 
استقبال بهار رفتن با نام آخرين چهارشنبه سال، همگی نشان از عدم 
اين تقابل دارد. تمام مشکل زمانی رخ می دهد كه مثل اعياد و جشن 
های باستانی ايرانی در تلقی ماه حزن و اندوه و يا مراسمی با عنوان 
سوگواری يا روز شهادت بزرگی از بزرگان دين قرار می گيرد. اينجاست 
كه ِعرق دينی از يک سو و علقه به انجام آن آيين شاد باستانی از سوی 
ديگر در مواجهه با يگديگر قرار می گيرد و اگر ذره ای ِعرق دينی كم 
رنگ باشد بی شک آنجاست كه دين و فرهنگ دينی مورد هجمه قرار 

می گيرد.  

حجت االسالم و المسلمین 
سیدمحمدحسن یثربی:

حوزه و روحانیت 
از عناصر مهم فرهنگ سازی اند
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27

تاثیردین
 درجامعه

همایون همتي "

دین نقش های فراوانی برعهده دارد و تاثیر فراوانی در ارکان مختلف جامعه گذاشته و نقش های متفاوتی را بر عهده 
می گیرد. یکی از این نقش هایی که مي توان بدانها اشاره کرد، نقش دین در خانواده و روابط بین اعضاي آن است. 
مسلماً دین با دستورات مهم و جامعي که درباره خانواده و نقش والدین و نحوه ارتباط آنها با فرزندان دارد، در این 
خصوص نقشي اساسي و پایدار دارد که قابل انکار نیست. نقش دین در ایجاد وحدت و وفاق اجتماعي از طریق آموزش 
هایي که در مورد انجام امور خیر، صدقات، تعاون و همکاري اقشار مختلف جامعه دارد، نباید مورد غفلت واقع شود. دین 
با این گونه دستورات مي تواند منشأ و موجب ایجاد نهادهاي خاص در جامعه و یک سلسله برنامه ها و فعالیت هاي 
چشمگیر و ارزنده اجتماعي شود. همچنین دین با دستوراتي که در مورد برپایي اجتماعات دیني و انجام مناسک جمعي 
و مراسم دیني مثل حج، نماز جماعت، اعیاد مذهبي، نیایش هاي دسته جمعي، سفرهاي زیارتي، صله ارحام و دید و 
بازدیدهاي دیني، تظاهرات و کنگره هاي دیني دارد، بر بخش مهمي از حیات اجتماعي تأثیر مي گذارد و موجب یک 

رشته تحرکات اجتماعي و بسیج همگاني مي شود که از اهمیت زیادي برخوردارند.
بعضي ادیان، که حاوي آموزش هاي اجتماعي، اقتصادي و سیاسي بیشتري هستند مي توانند بر روند توسعه و شتاب 
بخشي به آن تأثیر بگذارند. نقش مهم ادیان در مبارزه علیه فقر، جهل و بي سوادي را از طریق تشویق به کسب علم 
و تالش در امور خیریه نباید از یاد برد. در اسالم و مسیحیت، مصادیق فراواني براي این موضوع مي توان یافت. وجود 
صدها و هزارها یتیم خانه، مدرسه، مؤسسه، بیمارستان، پرورشگاه، شیرخوارگاه و توجه به افراد ناتوان، بي سرپرست، 
عائله مند و محتاج در کشورهاي اسالمي و مسیحي، دلیل آشکاري براي تأیید این مدعاست. حتماً باید به نقش دین 
در استقرار و تحقق عدالت اجتماعي، رفاه زندگي، صلح جهاني و زندگي مسالمت آمیز اقوام و اقلیت هاي دیني گوناگون 
در کنار یکدیگر اشاره نمود. به راستي غیر از دین، با آن تعالیم عمیق و بشر دوستانه اش، چه چیز دیگري مي تواند با 
ترویج اخالق و فضیلت هاي اخالقي انسان ها را به صلح و آشتي و کنار نهادن ستم، تبعیض و بي عدالتي فرا بخواند؟ 
و از طریق آموزش هاي اعتقادي و اخالقي اش و حتي نقش مهم آن در تنظیم مناسبات اجتماعي و رعایت الزامات 

شهروندي، نظارت و کنترل اجتماعي، حفظ مصالح عمومي و قانون گرایي موجب کاهش انحرافات و آسیب 
هاي اجتماعي و بزهکاري مثل رشوه خواري، فساد، اعتیاد، قمار و فحشا بشود؟ نقش دین و آموزه هاي آن 

در بازپروري زندانیان، معتادان و تبه کاران واقعیتي ملموس و انکارناپذیر است و صدها گزارش مستند و 
آمارهاي دقیق در مورد این ادعا وجود دارد. 

دین به زندگي معنا مي بخشد و جهت مي دهد. ارائه جهان بیني و نگرش کلي هستي شناسانه و 
ارزشي به جامعه و افراد از کارکردهاي بي بدیل دین است. دین امید را در افراد و جوامع زنده نگاه 
مي دارد و میزان رضایتمندي از زندگي را افزایش مي دهد. حتي توجه دین به امور بهداشتي و 
رعایت پاکیزگي در همه امور در سراسر زندگي، از کارکردهاي مهمي است که تأثیر مهمي بر 
جامعه باقي مي گذارد و بسیاري از امور زندگي را سر و سامان مي دهد. البته واقع نگري حکم مي 
کند که بعضي نقش هاي منفي دین را هم متذکر شویم. این یک واقعیت است که متأسفانه دین 
و متولیان دین گاه موجب تفرقه، خشونت انگیزي، خرافه گستري، فرقه سازي، تعصب گرایي، 
محافظه کاري هاي زیان بخش، ایجاد مشروعیت یا سلب مشروعیت نابجا، افراطي گري، مبارزه 

با علم و دانشمندان، تفتیش عقاید و ستیزه با آزاداندیشي و خالصه ریاکاري، حقیقت ستیزي، فریب 
کاري و حتي سوءاستفاده از خود دین نیز شده اند. بعضي ادیان با آموزش هاي نادرست و یک سویه، 

به آخرت گرایي محض پرداخته و آدمیان را از کار و تالش و توجه به رفاه دنیوي و پیشرفت بازداشته 
اند. بعضي ادیان با آموزش هاي ناقص و محدود خود عماًل موجب کند کردن چرخ هاي توسعه در 

جامعه شده یا به ایجاد فضاي ارعاب، ترور و ناامني، دامن زده اند.
بعضي ادیان نیز با عدم توجه به شرایط اجتماعي و جهاني و تهدیدها و خطرهایي که از سوي نظام هاي 

سلطه گر متوجه بشریت مي شود، سکوت کرده و یا به گونه اي با این نظام هاي فاسد و جریان هاي ناسالم 
همسویي مي کنند و پیروان خود را به بي اقدامي و تسلیم دعوت کرده و یا از آگاهي بخشي و بیدارسازي آنان به خطا 

حذر مي کنند و تن مي زنند.
پایان سخن آنکه ادیان الهي، بخصوص دین اسالم اجتماع را زنده، پویا و مسئولیت پذیر مي داند. سعادت افراد را با 
یکدیگر مرتبط مي شمارد و بین افراد به صورت حقیقي مساوات و عدالت برقرار مي کند. بُعد اجتماعي دین و رابطه 
احکام فردي با احکام اجتماعي یکي از مسائل مهم اجتماع موردنظر اسالم است. در اجتماع اسالمي افراد عضو یک 
کّل اند و سرنوشت، تحرك، فساد، حقوق، سعادت، حاکمیت، عدالت و آزادي و... آنها با همه اعضاي این کّل گره خورده 
است. در جامعه سالمي که موردنظر اسالم است، عدالت، احترام به حقوق شهروندان، اخّوت اسالمي، رفاه عمومي، 
عفـت، همدلي و وحدت نمایان است. نظام سیاسيـ  اجتماعي اسالم بیانگر قلمرو دین است. یکي از تجلیات اصلي 
نظام سیاسيـ  اجتماعي اسالم، مسئولیت پذیري انسان است. انسان موجودي مسئول است و مسئولیت پذیري انسان 
برگرفته از جهان بیني اوست و این جهان بیني توحیدي است که انسان را مسئول مي سازد. مسئولیت منهاي خدا و 
دین معنا ندارد، همچنان که اخالق بدون خدا و دین کامل نبوده و پشتوانه کافي ندارد. اصل آزادي یکي دیگر از تجلیات 
و مشخصات نظام سیاسيـ  اجتماعي اسالم است. عدالت اجتماعي نیز یکي دیگر از نمادهاي نظام سیاسيـ  اجتماعي 
اسالم است. امت اسالمي هم یکي دیگر از نمادهاي قلمرو سیاسيـ  اجتماعي اسالم است. امت اسالمي براساس عقاید 
خاصي شکل گرفته است، نه براساس نسل، نژاد و جغرافیا، بلکه ایمان و آرمان عامل مشترك امت اسالمي است. اجمااًل 
کارکردهاي عمده دین و نقش هاي آن در جامعه عبارتند از: معرفت بخشي، هویت بخشي، تمدن سازي، هنجارسازي، 

مشروعیت بخشي، حرکت آفرین، فرهنگ سازي، نظم بخشي، سالمت رواني، تربیتي و اخالقي.
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هر خرده نظامی در مقام تحول در دو بُعد دچار تغییر و دگرگونی می شود، یکی در بُعد ساختاری است و دیگری در بُعد 
معرفتی و اندیشه است. از همین رو بازتاب تغییر و تحوالت پیراموني )ساختارهاي اجتماعي و ورود جریان هاي فکري جدید 
در قالب علوم جدید و غیر آن( در حوزه هاي علمیه به دو گونه ظاهر گشت: یکي در بعد ساختاري و تشکیالتي در قالب 
شکل گیري شوراي عالي سیاست گذاري، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم و تأسیس مؤسسات آموزشي و مراکز تحقیقاتي در 
پاسخ به نیازهاي جامعه و نیز برآورده ساختن نیازمندي هاي خود؛ و دیگري در بعد معرفتي، که حاصل تغییر نگرش ها در 
نتیجه برخورد با تحوالت اجتماعي و علوم جدید بود. تالش شده است هر دو جنبه به طور اختصاصي مورد مطالعه و بررسي 
قرار گیرند، هرچند بررسي کامل تأثیر و تأثرات حوزه هاي علمیه و جامعه، مستلزم تحقیق گسترده تر و مطالعه بیشتر است. 

و اجماال در این مقاله تحوالت ساختاری بیشتر مدنظر قرار می گیرد.
الف. تحّوالت ساختاري

حوزه از آغاز شکل گیري خود در دنیاي قدیم، همواره داراي ساختاري بوده که کمابیش به اقدامات آن نظم مي داده است. 
این ساختار در سال ها و قرن هاي گذشته با توجه به میزان رشد و پیشرفت جوامع در ابعاد گوناگون، پاسخ گوي نیازهاي 
حوزه بوده است. در قرون گذشته روابط اجتماعي از پیچیدگي چنداني برخوردار نبود و حوزه هاي علوم دیني هم به عنوان 
جزئي از این روابط و ساختار اجتماعي و در درون آنها عمل مي کرده است. از این رو، اداره آن پیچیدگي خاصي نداشته و 
نیازمند نظام منسجمي نبوده است. حوزه علمیه متشکل از چند مدرسه بود و هر مدرسه داراي یک متولي و یک خادم که 
معموال از طرف بیوت مراجع تعیین مي شدند. همه مدارس از نظر مدیریتي و برنامه ریزي تقریباً مشابه هم بودند و تحقیق 
و پژوهش به صورت یک نظام منسجم درنیامده بود. تحقیقات اغلب به صورت تقریرات دروس فقه و اصول بود. تخصصي 
شدن امور، تقسیم کار در همه ابعاد زندگي و پیچیدگي روابط اجتماعي در دنیاي کنوني، خواه ناخواه تأثیر خود را بر ساختار 
حوزه نیز گذاشته است. حوزه هم تا حدي خود را با این تحوالت هماهنگ کرده است. براي مثال، اقدام آیت اهلل حائري 
در تأسیس حوزه علمیه قم و ایجاد تمرکز در مدیریت حوزه هاي علوم دیني، به نوعي هماهنگي با تحوالت زماني بود. 
مدیریت متمرکز در دوران مرجعیت آیت اهلل بروجردي نیز گواه دیگري بر هماهنگي تحوالت حوزه با تحوالت جامعه 
است. مدیریت ها که نوعي روش محسوب مي شوند، با پیشرفت بشري، پیشرفته تر و کامل تر گردیدند. جایگزیني 
روش هاي مدیریتي جدید با روش هاي کهنه قبلي، نه تنها امر ناپسندي نیست، بلکه اقدامي شایسته و کامال 
ضروري است. بنابراین، اگر در زماني به نوعي قدرت معنوي یک مرجع بزرگ مي توانست محور تمرکز و 
نظم امور حوزه باشد، در شرایط فعلي، چنین امري با لوازم دیگري همراه شده است. باید سازمان حوزه 
نیز مبتني بر تشکیالت اداري منسجمي باشد که کلیه اجزاي مربوط به آن را شامل شود. در این میان، 
اقتباس از روش هاي سایر نهادها و مؤسسات هم به هیچ عنوان با شأن واالي حوزه مغایرت ندارد. 

از لحاظ کارکردها و کارویژه ها هم حوزه ها باید با تحوالت جوامع، هماهنگ باشند.
پیشرفت زمان و پیدایش تغییرات اجتماعي از یک سو، و نیز کاهش تنش ها و فشارها از دیگر 
سو، موجب شد که اندیشه تحول در ذهن بیدار برخي از حوزویان پدید آید؛ به ویژه در قرن اخیر 
که با گسترش علوم و پیدایش دانش هاي جدید همراه بود و در نتیجه، پیشرفت سریع جوامع را 
به دنبال داشت. پدیدار شدن نیازهاي جدید همگام با امکانات نوین، زندگي انسان ها را متحول 
ساخت، و به تدریج که این تحوالت در جوامع اسالمي راه یافت، حوزه نیز با خاستگاهي جدید 
روبه رو گردید و به نوبه خود نیازهاي متحولي پیدا کرد. شکوفایي و افول حوزه ها، چه در کشور 
ایران و چه در کشورهاي دیگر، به طور کلي با اقبال یا عدم اقبال حکومت ها و حاکمان و البته 
وجود شخصیت هاي برجسته علمي در ارتباط بوده است. دوران حکومت صفویان را مي توان اوج 
شکوفایي حوزه ها در ایران دانست. اوج شکوفایي حوزه علمیه اصفهان در دوراني بود که اصفهان 

مرکز حکومت صفویان قرار گرفت.
ب. تحّوالت معرفتی

یکي از عوامل رشد و شکوفایي حوزه علمیه قم نیز نزدیک بودن آن به مرکز حکومت شمرده شده است. 
فضا و شرایطي که ظهور دولت آل بویه به وجود آورد زمینه مراکز علمي در شهرهاي مختلف از جمله بغداد 
که مرکز حکومت و از مراکز علمي بود توسط عالم فرزانه آن روزگار شیخ مفید به وجود آمد که به تدریج پر رونق 
گردید. البته امروزه در مواردي شکوفایي حوزه هاي علمیه در شهرستان ها مرهون حضور شخصیت هاي علمي و 
معنوي است. رشد حوزه هاي علمیه در جهان تشیع ارتباط نزدیکي با عامل مذهبي نیز داشته است؛ بدین معنا که حوزه هاي 
علمیه عمدتاً در جوار اماکن مقّدس و مورد احترام شیعیان به وجود آمده و گسترش یافته اند. از نمونه هاي بارز آن مي توان 

به حوزه هاي علمیه قم، مشهد و نجف اشاره کرد.
آنچه روشن است سیر بسیار ُکند تغییر و تحوالت حوزه هاي علمیه در سال هاي پیشین مي باشد. بعضي از شخصیت هاي 
علمي و فکري حوزوي که با واقعیت هاي روز جامعه آشنا بودند و به نیازها و ضرورت هاي زمان آگاهي داشتند، مسئولیتي 
را که تحوالت جدید بر دوش حوزویان نهاده بود، به درستي شناختند و در صدد ایجاد تحوالتي، به ویژه در نظام آموزشي 
حوزه آن روز برآمدند و در پي آن، به پاره اي از اقدامات اصالحي دست یازیدند. تأسیس مدارس تحت برنامه با آموزش برخي 
مواد درسي جدید و نیز اعمال نظارت و کنترل، آغاز این تحوالت و اصالحات به شمار مي آید. شیخ محّمدرضا مظفر در 
زمره اولین کساني است که با همت بلند خود و با همکاري عده اي از متفکران حوزوي دست به اصالحات زد و »جمعية 
منتدي النشر« را به وجود آورد. آنان همچنین با تأسیس مدارسي که با نظام جدید مدیریتي اداره مي گردیدند، اقدام به 
آموزش علوم جدید مورد نیاز طالب هم زمان با دانش هاي حوزوي نمودند. تحول دیگري که این جمعیت در سازمان حوزه 
به آن دست یازید، انتشار دو عنوان مجلّه و نیز برگزاري کالس هایي بود که به خطباي منابر شیوه هاي صحیح سخنوري 
و تبلیغ را مي آموختند. این تحوالت در نوع خود تحولي بي نظیر در تاریخ حوزه ها به شمار مي آمدند. البته پس از چندي 
از شروع فعالیت کالس هاي مزبور، موج مخالفت از سوي خطبایي که حاضر به پذیرش چنین قیودي نبودند برخاست و 

در نهایت به تعطیلي آن انجامید. حوزه همواره از وجود کساني که از هرگونه تغییر و تحولي ابا داشته اند، رنج برده است.

حوزه علمیه در پرتو 
تحّوالت ساختاری و 

معرفتی
حسن اربطیان "
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اسالمی  شرط  بفرمایید  اول  سوال  عنوان  به 
نامیدن و اسالمی شدن فرهنگ ما چیست، به نظر 
شما برای آنکه به این سمت حرکت شود باید چکار 

کنیم؟
برای پاسخ دقیق به این سؤال باید واژه فرهنگ را مقداری 
توضیح دهیم. فرهنگ یعنی مجموعه باورها، گرایش ها، آداب 
و رسوم و ُخلقیات یک جامعه که بعضی از این ها ملی است و از 
گذشتگان به صورت موروثی به نسل های بعدی آن جامعه منتقل 
می شود و برخی از این باورها، گرایش ها، آداب و رسوم و ُخلقیات 
حاصل داد و ستد فرهنگی با عالَم است. برخی هم به دین و آیین 
و مذهب مردم آن جامعه بر می گردد. اما برای پاسخ به سؤال 
حضرت عالی؛ چه کنیم تا فرهنگ اسالمی در یک جامعه نهادینه 
شود، در پاسخ باید عرض کنم، نهادینه شدن فرهنگ اسالمی 
و انسانی در یک جامعه، در درجه اول منوط به این است که 
متصدیان و مسئولین و نهادهای فرهنگی جامعه، فرهنگ دینی را 
بپذیرند و بدان عامل باشند، یعنی خودشان عمل کنند. در مرحله 
بعد باید با کوشش و تالش و هماهنگی بی دریغ در پی ترویج و 

اشاعه آن فرهنگ باشند.
وظیفه حوزه علمیه در این میان چیست؟

حوزه های علمیه هم از این قاعده مستثنی نیستند. حوزه های 
علمیه و روحانیت از عناصر مهم و اصلی تبلیغ فرهنگ و فرهنگ 
سازی در طول تاریخ کشور ما بوده و هستند. گفتار و کردار این 
قشر دینی همواره حجت شرعی و مقبول افراد جامعه بوده و 
هست. روحانیت شیعه در عصر غیبت و در طول تاریخ به عنوان 
حجت های الهی و نواب عامه حضرت بقیه اهلل االعظم اجل اهلل 
تبارك و تعالی فی فرجه الشریف و حافظان دین و شریعت و 
به عنوان هادیان جامعه دینی توانسته اند؛ اواًل دین را حفظ و 
تبیین کنند، ثانیا از حریم دین دفاع کنند و با انحرافات و کجرویها 
مقابله کنند که خوِد مقابله با انحرافات و کجرویها رسالت عظیم 
حوزه های علمیه در حفظ دین و مقابله با انحرافات بوده که 

خودش مهم ترین برنامه در امر فرهنگ سازی است.
چرا اینقدر نقش حوزه علمیه مهم است؟

چون حفظ فرهنگ دینی از هرگونه گزندی و ارائه صحیح آن 
خودش یک نوع فرهنگ سازی است تا آنجا که مرحوم حضرت 
امام رضوان اهلل علیه در این باره می فرمودند؛ تردیدی نیست که 
حوزه های علمیه و علمای متعهد در طول تاریخ اسالم و تشیع 
مهم ترین پایگاه اسالم در برابر حمالت و انحرافات و کجرویها 
هستند. اگر حوزه های علمیه از آغاز تا امروز ملجاء یقین نبودند، 
یقیناً از دین و حقایق دینی و مبانی دینی چیزی باقی نمی ماند. 
بقای دین مدیون تالش علمی حوزه های شیعه است، ثانیاً حوزه 
های علمیه توانسته اند روحیه دینی مردم را تقویت کنند، از این 
حوزه های علمیه علما و مبلغانی برخاستند و در میان مردم تبلیغ 
دین کرده و روحیه دینی را در مردم تقویت کردند. حوزه های 
علمیه و علمای دین با مکانیزم هایی همچون وعظ، خطابه و 
تبلیغ زمینه های الزم را برای پذیرش ارزش ها و هنجارهای 

متعالی اسالم در ابعاد مختلف فرهنگی سیاسی حقوقی و اقتصادی 
به وجود آوردند، خالصه اینکه روحانیت به عنوان سازمان رهبری 
کننده افکار و عقاید مردم توانسته است فکر جامعه را هدایت کند 
و به آن روحیه دینی بدهد و دین و مبانی دینی ایشان را حفظ 
کند. البته این امر اختصاص به زمان ما ندارد، در طول تاریخ در 
مسائل سیاسی هم حوزه ها این تأثیر را داشتند و ما این را بالعیان 

مشاهده می کنیم.
بله در همه اعصار روحانیت تاثیرگذار در امور 

فرهنگی و اعتقادی جامعه خویش بوده است.
ما این امر را در تاریخ گذشته خودمان هم دیده ایم، مثاًل در دوران 
عالمه حلی رضوان اهلل علیه، معروف است ایشان یک مدرسه 
سیاری داشت که طالب را با خودش می برد در بالد و شهرهای 
گوناگون و آنجا محفل درس بنا می کرد. قبل از مرحوم عالمه 
حلی در زمان شیخ طوسی و شاگردان آن بزرگوار هم همین امر 
رایج بوده است. یعنی در آفاق دنیای اسالم پخش می شدند، چه در 
طرف غرب چه در طرف شرق، مثال شهرهای شام، طرابلس، مصر 
و دیگر مناطق. یا در زمان سیدمرتضی چه در زمانهای نزدیک 
ما مثل دوران قبل از شیخ انصاری یا زمان مرحوم کاشف الغطا 
که حوزه های علمیه  آن وقت در وضع تحوالت جاری زندگی 
مردم تأثیر بسزایی داشتند و بعد شاگردان مرحوم شیخ انصاری 
مثل مرحوم میرزای شیرازی و مرحوم آخوند خراسانی و دیگرانی 
که نقش آن ها در قضایای قبل از مشروطیت و در خود قضیه 
مشروطیت و بعد از آن، تا زمان ما کاماًل مشهود و هویداست. 

و چه در زمان ما که تحرك ملت و تحقق انقالب اسالمی و 
حدوث جامعه ای بر پایه های اسالمی به وسیله حوزه های علمیه 
انجام گرفت. اساتید حوزه های علمیه پیشاهنگ بودند، طالب و 
فضالی حوزه ها بودند که در سراسر کشور سربازان آن فرمانده و 
آن رهبر عظیم الشأن بودند. کاری انجام گرفت که در طول تاریخ 
اسالم از صدر تا امروز انجام نگرفته بود و آن، تحقق نظام عظیم 
اسالمی بود. در دوران بعد از انقالب تا امروز که حوزه ها به حضور 
طالب حوزه های علمیه در مراحل مختلف انقالب بسیار واضح و 
روشن است، پس حوزه های علمیه از جهات مختلف برای جامعه و 
فرهنگ جامعه ما یک نقش بسیار مؤثر و به سزا و حیاتی داشته اند.

چکار کنیم تا فرهنگ اسالمی در جامعه نهادینه 
شود، حوزه علمیه در این راستا چه قدم هایی برداشته 

است؟
کار حوزه ها کوشش و اجتهاد برای فهم دین، فهم اعتقادات، 
اخالقیات و احکام فقهی دین است و این مسیر مقدس را حوزه ها 
تاکنون به خوبی انجام داده اند و از همین طریق در فرهنگ سازی 
جامعه بسیار تأثیرگذار بوده اند. اما موانع اشاعه فرهنگ اسالمی را 
به طور خالصه می توانیم تقسیم به دو دسته کنیم؛ یک سلسله از 
موانع، موانع داخلی است بعضی از موانع هم موانع بیرونی و خارج 
از حوزه است، موانع داخلی که در واقع مانع از اشاعه فرهنگ 
اسالمی و تأثیرگذاری فرهنگ دینی در جامعه بوده را می توانیم به 
تجمل گرایی و فاصله گرفتن بخشی از روحانیت از رویه طلبگی 

که زهد و ساده زیستی است تشبیه کنیم.

حجت االسالم و المسلمین سیدمحمدحسن یثربی

حوزه و روحانیت 
از عناصر مهم فرهنگ سازی اند

حجت االسالم و المسلمین  سید محمد حسن یثربی، استاد حوزه 
علمیه و فرزند مرحوم آیت اهلل سید مهدی یثربی کاشانی در گفت وگوی 

پیش رو از مولفه های فرهنگ دینی و تاثیر حوزه علمیه بر فرهنگ  
جامعه ایرانی سخن گفت.
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حجه االسالم دکتر کریم خان محمدی، عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السالم است. وی فارغ 
التحصیل دکتری فرهنگ و ارتباطاِت دانشگاه امام صادق )ع( می باشد. همچنین مدیر گروه مطالعات روحانیت در 

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی است که در این گفت و شنود به سبک زندگی طلبگی اشاره  داشتند:
سبک زندگی در محیط طلبگی چه تعریفی دارد؟

مفهوم سبک زندگی یکی از مفاهیم متاخری  است که هم در جامعه شناسی مبنا دارد و هم در روانشناسی. سبک 
زندگی درجامعه شناسی یک مفهوم اعمی دارد که شامل باورها، ارزش ها و هنجارها و الگوهای رفتاری است 
ولی در روانشناسی معطوف به الگوهای رفتاری ملموس به ویژه در حوزه مصرف است. حاال اگر بخواهیم سبک 
زندگی طلبگی را تعریف کنیم، به ویژه با رویکرد روانشناختی، سبک زندگی طلبگی یعنی اینکه یک طلبه از صبح 
تا غروب، زندگی اش را چگونه می گذراند. مثاًل طلبه چه ساعتی از خواب بیدار می شود و چه کارهایی انجام می 
دهد؛ مثاًل اول وضو می گیرد و بعد نماز می خواند و بعد از نماز دوباره می خوابد و یا نمی خوابد و ... مجموعه این 
رفتارها، سبک زندگی طلبگی را شکل می دهند. به مجموعه ای از این الگوهای رفتاری که طلبه از صبح تا شب 

انجام می دهد، سبک زندگی طلبگی می گوییم.
هر قشری از افراد جامعه سبک زندگی مجزایی دارند. طلبه ها هم قهراً سبک زندگی مجزایی دارند. طلبه به عنوان 
طالب علم دینی و کسی که هدفش ترویج دین است، سبک زندگی اش باید مؤمنانه باشد. زندگی مؤمنانه یعنی 
چه؟ زندگی مؤمنانه یعنی این که هر آنچه که آموزه های دینی گفته اند طلبه در سطح عالی به آنها عمل کند، چون 
طلبه ای که می خواهد دین را از سرچشمه اخذ کند، خودش باید الگو باشد. به عبارت دیگر سبک زندگی طلبه باید 
شبیه سبک زندگی پیامبر )ص( باشد. تا اینجا سبک زندگی طلبه با سایر مؤمنین فرقی ندارد. منتها چون طلبه 
شأن دیگر هم دارد، در این قسمت از سایر مردم و مؤمنین جدا می شود. طلبه به عنوان فردی که رسالت 
تبلیغ دارد، سبک زندگی اش مقداری از سایر افراد متمایز می شود. چون طلبه مبلغ است و تبلیغ فقط 
در بیان و گفتار خالصه نمی شود، لذا باید در رفتارش هم مبلغ ارزش های دینی باشد، همانطور 
راً َو َنذيراً  که خداوند در سوره احزاب می فرماید: يا أَيَُّها النَِّبيُّ إِنَّا أَْرَسْلناَک شاِهداً َو ُمَبشِّ
)45( َو داِعيًا إَِلی اللَِّه بِِإْذنِِه َو ِسراجًا ُمنيراً )۴6( در این آیه شاهد یعنی الگو. اولین شأن 
ر و در مرحله سوم  پیامبر طبق این آیه، الگو و نمونه بودن است. دومین شأن پیامبر مبشِّ
نذیر است. اگر کسی این شرایط را داشت، سراج منیر می شود یعنی یک چراغ روشنی 

که دیگران راه را گم نکنند.
با این مبنا، طلبگی یک وجه خاص هم دارد و آن وجه خاصش این است که 
چون طلبه می خواهد مبلغ و الگو باشد، یک نمادهایی شکل می گیرد که این 
نمادها نشان می دهد که طلبه مهیای تبلیغ است. نمادهایی مانند همین لباس. 
ما برای لباس هیچ جایگاهی جز نماد بودن قائل نیستیم. طلبه ای که عمامه 
گذاشته است یعنی من در معرض و آماده تبلیغ هستم. طلبه ای هم که در 
حجره است و یک پیراهن یقه مالیی پوشیده است نماد این است که اواًل من 
درس طلبگی می خوانم و ثانیاً سفید بودن این لباس نشانه ی این است که 
این طلبه می خواهد پاك و بی آالیش باشد و یقه نداشتن آن، نماد ساده زیستی 
طلبه است. بنابراین طلبه در جایگاه طلبگی اش باید یک سری رفتارهای خاص 
متناسب با آن جایگاه از خود بروز دهد،که این هم در قیافه و نوع پوشش خود را 
نشان می دهد؛ مانند پوشیدن پیراهن سفید و یقه آخوندی و هم در منش مانند 
سالم دادن به دیگران و حتی کوچکتر از خود و هم چنین کوتاه نگه داشتن موی  
سر و گذاشتن ریش. طلبه با این کارها می خواهد خود را بیشتر به پیامبر )ص( شبیه 
کند. و این مبنا هم دارد، امام صادق )ع( به یکی از یاران خود می فرماید: الَحَسُن ِمن 
كلِّ َأَحٍد َحَسٌن َو ِمنک َأحَسن، لَِمکاِنک ِمنَّا. و الَقبيُح ِمن كلِّ َأَحٍد َقبيٌح َو ِمنک 
أَقَبح، لَِمکاِنک ِمّنا؛) بحاراالنوار، ج ۴7، ص 3۴۹( کار خوب، از هر کس خوب است؛ اما 
از تو خوب تر است. به جهت نسبتی که با ما داری. کار بد، از هر کس بد است و از تو بدتر. به  
جهت نسبتی که با  ما داری. بنابراین طلبه ای که ادعای الگو بودن دارد باید شیوه زندگی وی هم 

برای سایر افراد الگو باشد. 
به نظر شما سبک زندگی طلبگی و حوزوی از چه مؤلفه هایی تشکیل می شود؟

مولفه ها هم شامل باورها، ارزش ها، هنجاها و الگوهای رفتاری می شود؛ یعنی طلبه یک سری باورهایی شبیه 
سایر مسلمانان دارد، البته باید باورهای طلبه قوی تر از دیگران باشد. در مورد ارز شها و هنجارها هم طلبه باید 
رتبه ی باالتری نسبت به دیگران داشته باشد. اما آنچه سبک زندگی طلبگی را از دیگران متمایز می کند، همان 
الگوهای رفتاری طلبه است. به دو صورت می شود این سؤال را مطرح کرد؛ اول اینکه سبک زندگی طلبه چگونه 
باید باشد. دوم اینکه سبک زندگی طلبه چگونه هست. در صورت دوم یا باید کار جامعه شناختی و میدانی انجام 
دهیم تا بدانیم سبک زندگی طلبه چگونه هست یا با توجه به تجربه ی طلبگی خودمان به این سؤال پاسخ دهیم. 
مثاًل ما که در بررسی که مورد فولکلورهای طالب )ادبیات شفاهی( در مقایسه با دانشجویان داشتیم، به این نتیجه 
رسیدیم که طلبه ها با درس خودشان خیلی عجین هستند. اصطالحات و شوخی های طلبه ها از درس شان گرفته 
شده است. مثاًل وقتی شما به یک طلبه می گویید چایی می خورید یا میوه؟ جواب می دهد: »الجمع مهما امکن 

اولی من الطرح«، خب شما می بینید که این یک اصطالح اصولی است که در ادبیات طلبگی وارد شده است.

سبک زندگی در 
محیط طلبگی

سعید مقدم "
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امید و امیدآفرینی در جامعه از نگاه امام خمینی)6(

موانع امید و امیدآفرینی 
از نگاه امام خمینی

محمد رجائی نژاد "

همان طور که راه هایی برای تقویت و افزایش امید و امیدآفرینی در 
جامعه وجود دارد، موانعی نیز برای ناامیدی و یأس وجود دارد که با 
شناخت آنها می توان برطرفشان کرد و دوباره در بین مردم و جامعه 

امیدزایی و امیدآفرینی کرد.
در اینجا به صورت چکیده و گذرا به عوامل ناامیدی و موانع 
امیدواری و راه حل هایی ساده برای به دست آوردن امیدی دوباره، 

اشاره می کنیم، سپس به دیدگاه امام خمینی را بررسی می کنیم.
1. بزرگ ترین عامل ایجاد امید در انسان، معرفت و ایمان به خدا و 
تکیه به قدرت الهی به همراه تالش و کوشش و برنامه ریزی درست 
و منطقی است. بنابراین بزرگ ترین عامل ناامیدی و عمده ترین مانع 
بر سر راه امیدواری انسان نیز نبود معرفت نسبت به خداوند و عدم 

ایمان به او و در پی آن، سستی و بی برنامگی در زندگی است.
2. بسیاری از ناامیدی ها ناشی از عدم برنامه ریزی و عجله است. 
انسان دوست دارد زود به ثروت و قدرت و... برسد و مشکالت پیش 
روی او فوراً حل شود. در حالی که این عالَم، عالَم اسباب و علل است 
و هر کاری از طریق خود انجام می شود. انسان با برنامه ریزی صحیح 
بر اساس داشته ها و توانمندی ها و با تکیه بر پشتکار و توکل بر خداوند 
موفق خواهد شد. کسی که برای همه کارش برنامه دارد، ناامیدی به 

سراغش نخواهد آمد.
3. گاهی ناامیدی ریشه در سرگردانی دارد. انسانی که نداند »ز کجا 
آمده؟ آمدنش بهر چه بود؟ و به کجا می رود آخر؟« سرگردان است. 
اگر این سه سؤال برای انسان حل شد، اصاًل ناامیدی برایش معنا 
ندارد. پس از حل شدن این سه سؤال، آرزوهای بلند دنیوی نیز کم 

شده و ریشه های ناامیدی نیز قطع می گردد.
۴. اغلب اوقات ناامیدی های ما به جهت عدم آگاهی ما از سنت های 
الهی و کمبود معارف دینی است. اگر این آگاهی ها افزایش یابد، به 
درستی متوجه خواهیم شد که چه بسیار تلخی هایی را که بی جهت 

به خود تحمیل کرده ایم.
5. توجه به این که خداوند، عالِم، آگاه و رازق است و از احوال ما با 
خبر است نیز در رفع ناامیدی مؤثر است. اگر ما به وظیفة خود که 
بندگی خداوند است عمل کنیم، قطعاً خداوند هم روزی معنوی و 

مادی بندگانش را افزایش خواهد داد. 
»و َمْن َيتَِّق اللَه َيْجَعْل َلُه َمْخَرجا * َو َيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث ل 
ـ 3( و کسی که تقوای الهی پیشه کند خداوند  َيْحَتِسب «؛ )طالق: 2 
برای او راه چاره قرار می دهد و او را از جایی که گمان نمی کند روزی 

خواهد داد.
6. همواره به آرمان های دست نیافتنی نیندیشید بلکه موفقیت های 
خود را نیز در نظر گیرید. این عمل باعث رفع ناامیدی و افزایش امید 

خواهد شد.
7. توقع از خویش را با واقعیات و توانایی های فردی و شرایط 
محیطی و اجتماعی تنظیم می کند و با جدیت نشاط و روحیه باال 

به فعالیت و تالش می پردازد.
8. از کسالت و سستی جسمی و روحی دوری کند. نشاط خود را 
همواره حفظ کنید و هرگز خود را مریض و ضعیف به حساب نیاورید. 

برای حفظ نشاط همه روزه ورزش کنید.
۹. برای شرکت در فعالیت های فرهنگی هر قدر می توانید تالش 
کنید هر چند بسیار اندك و اگر اصاًل نمی توانید در فرصت های دیگر 

این کار را انجام دهید.
10. برای ایجاد امید و دور کردن ناامیدی با توجه به نکات بیان شده 

الزم است تا در شناخت و رفتار خود این راهکارها را نهادینه نماییم.

از دیدگاه امام خمینی عالوه بر موارد باال، عوامل دیگری نیز موجب 
ناامیدی و یأس در جامعه می شود. از میان آن، اختالف و تعارض علما 
و نخبگان و اندیشمندان در ایران است. در ایران عالمان و نخبگان 
نمی توانند به توافق برسند. امام خمینی خطاب به همین قشر، وظایف 

مهم آنها را گوشزد کرده و می فرماید: 
امید آن دارم که شما نخبگان  ملت... با وحدت کلمه و کوشش در 
راه التیام بین قشرهای مختلف، موفق شوید. )صحیفة امام، ج 12، 

ص 156(
ایشان اختالف را عامل ناامیدی جامعه و مردم دانسته و وحدت 
و تالش هدفمند نخبگان را موجب التیام دردها می داند و توصیه 

می کند که: 
همه دست به دست بدهید. علی  حده هر کس برای خودش یک 
سازی بزند، این غلط است؛ این شکست است... باید عقالی  قوم، 
سران قوم، سازمان بدهند به این؛ یعنی روابط پیدا بشود بین همه 
جناح ها. همه شهرستان ها باید با هم روابط داشته باشند. )صحیفة 

امام، ج  3، ص 3۹6(
بسا حضرت امام انتظار داشت با روی کار آمدن یک نظام به تمام 
معنی اسالمی در کشور، این امید و نشاط را بتوان به دیگر کشورهای 
اسالمی نیز گسترش داد. نشان داد که یک دولت  اسالمی مبنایش  بر 
برادری است، نه بر حاکم و محکومی؛ مبنایش بر محبت است؛ مبنایش 
بر اخوت است؛ مبنایش بر این نیست که یکی باال باشد و یکی پایین؛ 
مبنایش این نیست که طبقه ای باشد فوق طبقه دیگر؛ )ر.ك: صحیفة 
امام، ج  11، ص 353( در این صورت جامعه امیدوار به آینده بوده و در 

پی آن شادی و نشاط نیز در جامعه گسترش پیدا می کند.
نگاه قّیم مآبانه و پدرساالرانه به جامعه و شکاف میان دولت و ملت 
نیز روز به روز امید اجتماعی را کم و ناامیدی را پررنگ می کند. باید 
کارهایی برای رفع این شکاف انجام شود. دولت باید با جامعه در 
ضمن حمایت از نهادهای مدنی، سازمان ها، انجمن ها، رسانه ها و... 
ارتباط برقرار کند تا به عنوان نهادی جدابافته از جامعه و آقاباالسر 
نباشد. در واقع دولت نه در شعار و سخنرانی، بلکه در اعمال و نهادها و 
ساختارها و قوانینش و سیاست هایش باید به متن و بطن جامعه بیاید 
و بگذارد  جامعه پیامش را به حاکمیت به طور مرتب انتقال دهد. این 
موجب امیدواری و اعتماد مردم می شود. امام خمینی نیز می فرمود: 

من  امیدوارم  همه دولت ها با ملت های خود با مسالمت رفتار کنند. 
دولت ها باید در خدمت ملت ها باشند و ملت ها پشتیبان آنان، تا 
آسایش برای همگان باشد. عاقبِت اختناق ها انفجار است و آن، نه 

صالح ملت است و نه صالح دولت. )صحیفة امام، ج 7، ص 32(
او حکومت را موظف به رفع گرفتاری و نگرانی ملت می دانست 
)ر.ك: صحیفة امام، ج 10، ص 25۴( و امید داشت همة مردم در رفاه 
و امیدوار به آینده شاد و سرزنده باشند. )ر.ك: صحیفة امام، ج 6، ص 
۴۹6( امام دغدغة این را داشت که وضعیت همانند پیش از انقالب 
نشود و دیگر آن مسائل سابق، آن چپاول سابق، آن زورگویی های 
سابق برنگردد. همه با هم برادرانه زندگی کنند. )ر.ك: صحیفة امام، 

ج 10، ص 326(
ادامه دارد...
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آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی گفت: از 
فرصت ماه محرم به منظور تبیین اخالق 
اسالمی، احکام و مسائل شرعی برای مردم 

استفاده کنید.
این مرجع تقلید در دیدار نماینده ولی فقیه 
و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره 
به فرا رسیدن ماه محرم و ایام تبلیغی دهه 
اول این ماه اظهار کرد: یکی از مهمترین 
درس هایی که از عاشورا می گیریم، اهمیت 

مسئله امر به معروف و نهی از منکر ایت.
ایشان افزود: فریضه الهی امر به معروف و 
نهی از منکر بزرگترین درس عاشورا است 
که باید از سوی مبلغان دینی مورد توجه 

قرار گیرد.
آیت اهلل صافی گلپایگانی گفت: فلسفه 
قیام امام حسین)ع( و آثار آن در زنده نگه 
داشتن اسالم حقیقی مهمترین مسئله ای 
است که در این ایام باید از سوی مبلغان 
در منابر بیان شود و به گوش همه آنها که 

دنبال حقیقت هستند برسد.
اعزامی  مبلغان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
سازمان اوقاف باید از فرصت ارزشمند ماه 
محرم بهترین بهره را ببرند خاطرنشان کرد: 
الزم است از این فرصت به منظور تبیین 
احکام و مسائل شرعی  اخالق اسالمی، 

برای مردم استفاده کنید.

حضرت آیت اهلل العظمی شبیری زنجانی محرم و صفر را خصیصه ممتاز مذهب تشیع 
دانست و از جوانان هیئتی خواست از این فرصت برای افزایش معلومات دینی خود استفاده 

کنند.
به گزارش شفقنا، این مرجع تقلید در دیدار گروهی از جوانان مذهبی، قیام امام حسین علیه 
السالم را احیاکننده دین پیامبر اکرم)ص( و مسیر آزادگی خواند و تأکید کرد: باید از فرصت 

عزاداری برای زنده نگهداشتن راه شهدای کربال بهره برد.
ایشان خاطرنشان کرد: همه افراد باید تالش کنند از محرم و صفر استفاده کنند و خیال نشود 
که این برنامه ها و این مجالس همه جا پیدا می شود. در همین مجالس با توسل به اولیای 

الهی، گره بسیاری از مشکالت باز می شود.
آیت اهلل شبیری زنجانی با اشاره به نقش وعاظ در برپایی صحیح آیین های عزاداری گفت: 
باید قدر این مجالس و منبر و برنامه های تبلیغی را بدانیم. این مجالس باید محل بیان معارف 

اهل بیت علیهم السالم و احکام شریعت باشد.
ایشان با اشاره به سنت پیشینیان در استفاده از فرصت محرم و صفر برای آموزش احکام 
شریعت افزود: متاسفانه االن این سنت خیلی کم اجرا می شود. گاهی هم دیده می شود که در 
برخی از هیئت ها به منبر و وعظ کم توجهی می شود که این مسأله مطلوب عزای سیدالشهداء 

علیه السالم نیست.
این مرجع تقلید، منبر و مجلس سیدالشهداء علیه السالم را مکان آموزش افراد نامید و 
گفت: قسمت مهمی از اعتقادات مردم از همین مطالب اهل منبر و حتی اشعاری که خوانده 
می شود، شکل می گیرد و لذا باید در انتخاب مطالب مستند و اشعار، دقت بیشتری شود و 
جنبه هدایتگری و اصالح برای جامعه مدنظر قرار گیرد. تسامح در گفتن مطالب غیر متقن و 

یا خواندن اشعار صحیح نیست.
وی با تاکید بر لزوم پرهیز از به کار بردن اشعاری که در آن شأن حضرات ائمه علیهم السالم 
رعایت نمی شود افزود: شایسته است مؤمنین به نحو أتم و أکمل شأن مجلس عزا را رعایت 
کنند و از انجام هر کاری که در آن شائبه سوء برداشت یا سوءاستفاده دیگران باشد، اجتناب 

نمایند.
آیت اهلل شبیری زنجانی عزاداری حضرت سیدالشهدا علیه السالم را از بهترین عبادات 
برشمرد و گفت: این مطلب را باید همه ملت و بخصوص جوان ها به خاطر داشته باشند که 
با قدرناشناسی و استفاده نکردن از این فرصت و نعمت، خدای ناکرده این نعمت از ما گرفته 

نشود.
ایشان تصریح کرد: شیعه در دنیا با عاشورا، امام حسین و ائمه طاهرین علیهم السالم شناخته 
می شود و فوق العاده بودن ائمه دوازده گانه شیعه در هر بخش و حوزه ای- مورد تصدیق غیر 

شیعه حتی مخالفین است و این مطلب قابل انکار نیست.
این مرجع تقلید افزود: اینکه چنین شخصیت هایی نسل به نسل این گونه از نظر علم و تقوا 
و موقعیت اجتماعی ممتاز بوده باشند، در هیچ مذهب و فرقه ای سابقه ندارد و این امتیاز را 

باید قدر دانست.

آیت اهلل العظمی لطف اهلل صافی گلپایگانی: 

آثار قیام امام حسین در زنده نگاه داشتن اسالم حقیقی در منابر بیان شود

آیت اهلل العظمی آقاموسی شبیری زنجانی: 

در برخی از هیئت ها به منبر و وعظ کم توجهی می شود
لزوم پرهیز از به کار بردن اشعاری که در آن شأن ائمه رعایت نمی شود

برای اشتراک نسخه الکترونیکی نشریه  
به کانال حریم امام بپیوند    ید    :



اگر عاشورا نبود!
ابو  نبود، منطق جاهلیت  »اگر عاشورا 
سفیانیان که می خواستند قلم سرخ بر وحی 
و کتاب بکشند و یزید یادگار عصر تاریک 
بت پرستی که به گمان خود با کشتن و 
امید  فرزندان وحی  به شهادت کشیدن 
داشت اساس اسالم را برچیند و با صراحت 
و اعالم »ال خبر جاء و ال وحی نزل« بنیاد 
حکومت الهی را برکند.« )صحیفه امام، 

)۴06/1۴

باالترین مصیبتی که بر 
اسالم وارد شد!

»باالترین مصیبتی که بر اسالم وارد شد، 
همین مصیبت سلب حکومت از حضرت 
امیر- سالم اهللَّ علیه- بود؛ و عزای او از 
عزای کربال باالتر. مصیبت وارده بر امیر 
از آن  المؤمنین و بر اسالم باالتر است 
مصیبتی که بر سید الشهداء- سالم اهللَّ 
علیه- وارد شد. اعظِم مصیبتها این مصیبت 
است که نگذاشتند مردم بفهمند اسالم 

یعنی چه.« )صحیفه امام، 360/2(

اگر بخواهیم اسالم
 حفظ شود!

»اگر ما بخواهیم اسالم را حفظ کنیم و 
این طوری که بخواهیم یک نمونه در عالم 
نشان بدهیم، ایران را بگوییم یک نمونه 
است، یک الگو هست، با رفتن شاه درست 
نمی شود؛ با رفتن ظالمها درست نمی شود. 
اگر بنا شد که ظالمها رفتند و ما یک دسته 
دیگر جایشان نشستیم، همان کارها را به 
اندازه ای که قدرت داریم بکنیم، ما هم 
همان هستیم؛ ما هم همان رژیم هستیم؛ 
ما هم همان ظالم هستیم.« )صحیفه امام، 

)6/8

حضرت رسول)ص( هم 
تابع قانون بود!

تبعیت  به مفهوم  اسالم  در  »حکومت 
جامعه  بر  قانون  فقط  و  است،  قانون  از 
حکم فرمایی دارد. آنجا هم که اختیارات 
والت  و  اکرم)ص(  رسول  به  محدودی 
داده شده، از طرف خداوند است. حضرت 
رسول اکرم)ص( هر وقت مطلبی را بیان یا 
حکمی را ابالغ کرده اند، به پیروی از قانون 
بدون  قانونی که همه  بوده است:  الهی 
استثنا بایستی از آن پیروی و تبعیت کنند.« 

)والیت فقیه، ص: ۴5(

من خراباتیم از من سخن یار مخواه
گنگم از گنگ پریشان شده گفتار مخواه
من که با کوری و مهجوری خود سرگرمم

از چنین کور تو بینایی و دیدار مخواه
)دیوان امام، ص 177(

عبرت گرفتن دولت ها 
از تاریخ

»دولت و ملت؛ دولت و همه ارگانهای 
دولتی که شما آقایان هم در هر استانی 
در رأس هستید، باید فکر این مسائل را، 
این تاریخ آخر این زمانها را یک قدری 
برای  تاریخی که  نه آن  مطالعه کنید- 
شاه نوشتند. آنها تاریخ نیستند. آنها دروغ 
هستند- مشاهده کنید و کارهای اینها را 
ببینید و ببینید که چرا ملت از اینها جدا بود؟ 
چرا کارشکنی می کرد ملت؟« )صحیفه 

امام، ج381/13( 

اهمیت وحدت شیعه و سنی در نگاه امام خمینی )س(
هنگامی که انقالب اسالمی در ایران به پیروزی رسید، امام مرتب در تمام 
سخنان و پیام های خود بر مسأله وحدت شیعه و سنی تأکید داشتند و این باعث 
شد که علمای االزهر و رجال تقریب به وجد بیایند و پیامی توسط دبیر کل 
دارالتقریب مصر برای امام فرستادند و تشکر کردند از اینکه چنین اهتمام فراوان به 

مسأله وحدت شیعه و سنی دارند.
نامه ای که مرحوم شیخ محمدتقی قمی دبیر کل دارالتقریب مصر خطاب به 
حضرت امام خمینی )س( پیرامون صدور بیانیه های معظم له در موضوع وحدت و 
انسجام مسلمانان )به ویژه شیعه و سنی( مرقوم داشتند در ذیل از نظر می گذرانیم:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
حضرت آیت اهلل العظمی خمینی )دامت برکاته(

بعد از سالم و تحیات قلبی

بیانیه های شما در مورد اخوت مسلمانان شیعه و سنی، و اهتمام حضرت عالی 
به مقابله با اختالف و نهی از تفرقه بین گروه های اسالمی و تأکید بر عدم وجود 
حد فواصل بین شیعه و برادران اهل تسنن، در حقیقت با مسئولیت مرجع بزرگ 
اسالمی در صحنه جهان اسالم متناسب است. البته تأیید اتحاد محکم، به اذهان 
دعوت اصالحی به سوی تقریب مذاهب اسالمی بر می گردد، من شخصاً از آن 
جایی که عمر خود را در راه این دعوت سپری کرده و بار مسئولیت آن را در 
سطح جهانی تحمل کردم و از طرف خود و بزرگان علمای هر دو گروه که با 
من در سراسر جهان همکاری می کنند، نهایت ارزش را برای فرمایشات با ارزش 
شما قائلم و تأثیرات مثبت آن را در دعوت عظمت مسلمانان می ستایم. برای 

حضرت عالی مزید توفیق در این راه برای تحقق اهداف متعالی اسالم خواهانم.
 )حجت االسالم عبدالکریم بی آزار شیرازی، حکومتی بر اساس 
اخالق؛ ص 146(

جهان اسالم از دیدگاه امام خمینی )تبیان 19(
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )س(/ 1387

اسالم در اندیشه امام خمینی، دینی است جهان شمول که سیطره 
و قدرتش بر سرتاسر آفاق و اقالیم عالم سایه گسترده است و مکتبی 
است حیات بخش و انسان ساز. اندیشه و کالم امام، ملهم ازقرآن و 
منبعث از کالم انبیا و اولیا و ائمه هدی و مطابق با تعالیم عالیه 
اسالم و در جهت نیاز روحی افکار عمومی و وحدت جامعه اسالمی 

با بیانی ساده مطرح گردیده است.
اسالمی که امام معرف آن است، منشأ تحول فرد و اجتماع است 
و جهان اسالم، اکنون در وضعیتی به سر می برد که طعم تلخ نفاق 
و اختناق را از سوی دشمنان داخلی و خارجی چشیده است؛ از این 
رو، وظیفه دارد غبار یأس و بدبینی و عقب ماندگی و واپسگرایی و 
کج اندیشی را از چهره تابناك و نورانی خود بزداید و این امر عظیم 

حیاتی، جز با تحکیم مبانی وحدت مسلمانان میسر نخواهد شد. 

تبیان، عنوان مجموعه ای از کتاب ها با موضوعات مختلف از 
دیدگاه امام خمینی است که تاکنون حدود 50 جلد از آن منتشر 

شده است.
کتاب جهان اسالم از دیدگاه امام خمینی، جلد 1۹ از مجموعه 
موضوعی تبیان است. این کتاب مشتمل بر 5 فصل است: در فصل 
اول، وضعیت جهان اسالم در ابعاد مختلف مطرح شده است. در 
فصل دوم اصول کلی در روابط با کشورها بر مبنای روابط برادرانه، 
حسنه و مسالمت آمیز ذکر شده که در این فصل موضوع انقالب 
اسالمی در مورد مسأله اسرائیل و رابطه انقالب با نهضت های 
اسالمی نیز بیان شده است. در فصل سوم و چهارم به تشکل های 
جهان اسالم و مبانی اندیشه اسالمی اشاره شده و در فصل پنجم 

روابط جمهوری اسالمی با کشورهای مسلمان بیان شده است.
شماره بازیابی در کتابخانه تخصصی امام خمینیـ  قم
)تبیان 19(

علت طرد شدن روحانیت 
از مردم

»در گذشته چه طلبه و چه عالم بزرگ شهر 
زندگیشان از سطح معمولی مردم پایینتر بود 
و یا مثل آنها بود. امروز سعی کنید زندگیتان 
از زی آخوندی تغییر نکند. اگر روزی از نظر 
زندگی از مردم عادی باالتر رفتید بدانید که 
دیر یا زود مطرود می شوید؛ برای اینکه مردم 
می گویند ببینید آن وقت نداشتند که مثل 
مردم زندگی می کردند، امروز که دارند و 
دستشان می رسد از مردم فاصله گرفتند. باید 
وضع مثل سابق باشد، باید طوری زندگی 
کنیم که نگویند طاغوتی هستیم.« )صحیفه 

امام، ۴53/17(

»آدم شدن« زحمت دارد!
»شمایی که می خواهید آدم بشوید زحمت 
دارد آدم شدن. می خواهید سرفراز در دنیا باشید 
این زحمت دارد؛ بیخود نمی شود، اگر نوکری 
آنها را بکنید دیگر ارزش ندارید، یک پول هم 
ارزش ندارید. اگر بخواهید از تحت سلطه 
همه بیرون بروید و خودتان باشید این ارزش 
دارد، یک ارزش انسانی است، یک شرافت 
این گرانی  این زحمت دارد،  انسانی است، 
دارد، این کمبودی دارد، این جهاد دارد، این 
دفاع دارد، این شهادت دارد، این برای ارزش 
انسانی است. همین است که انبیا برای او کار 
کردند. همین است که امام حسین برای او 
کشته شد. اگر آن هم فکر می کرد که زحمت 
دارد، اصحاب او هم با آن کمی فکر می کردند 
زحمت دارد، که توانستند یک همچو انقالبی 
را بجا بیاورند که تا حاال هم اثرش باقی مانده 

است.« )صحیفه امام، 31۴/18( 
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حماسه حسینی، قیام خمینی

ملت عظیم ایران الزم است شکر 
نعمتهای غیر متناهی الهی را در 
سالروز 15 خرداد     به جان و دل به 
جا آورد و تمام آنچه گذشته و می 
گذرد را از عنایات خاصۀ خداوند 

متعال 
    بداند که هر چه هست از اوست 
و به سوی اوست. و رمز پیروزی 
اسالم بر کفر جهانی را     در این 
 42 خرداد  پانزدهم  که  قرن 
سرآغاز آن بود، در دوازدهم محّرم 
حسینی جستجو     کند، که انقالب 
اسالمی ایران، پرتوی از عاشورا و 

انقالب عظیم الهی آن است.
صحیفه امام؛ جلد 17؛صفحه ۴82

 فداکاری ملت شجاع و متدین 
ایران در سایة فداکاری حضرت 
علیه     السالم ـ  ـ  سیدالشهداء 
بود. باید در پناه قضیة بزرگ 
عاشورا، مصیبت جانسوز دوازده 
محّرم و 15 خرداد     زنده و جاوید 
بماند. این سند بزرگ را در قبال 
ادعاهای پوچ دستگاه جبار که 
»ملت با     ماست « نباید فراموش 
کرد. مسلمان نمی تواند موافق 
و معاون دستگاه ظلم و ستم 

باشد
 - دوم  جلد  ؛  امام  صحیفه 
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همایش بزرگ

اجتماع بزرگ هیئات مذهبی

شنبه دوازدهم محرم بعد از نماز مغرب و عشا
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