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ــما چندين سال با مسئوليت   جناب آقاى دكتر مظفرى؛ با عنايت به اين كه ش
فرهنگى در شبه قاره (پاكستان و هند) تشريف داشتيد، سؤال اول اين است كه ارزيابى كلّى 

جنابعالى از وضعّيت شيعيان و پيروان مذهب اهل بيتدر هند چيست؟

دکتر مظفری: صحبت كردن دربارة وضع تشّيع در هند، به  دليل فقدان و يا كمبود داده ها 
و آمار دقيق، انصافاً كار خيلى دشوارى است. اين محدوديت  ها باعث مى شوند يك محقق و 

پژوهش گر نتواند دربارة اين اقلّيت مذهبى در كشور پهناور هندوستان، دقيق صحبت كند.
ــى از اين است كه حكومت هند بعد از استقالل و تدوين و  ــى از اين محدودّيت ها ناش بخش

تصويب قانون اساسى اش، حكومتى سكوالر است. 
ــاس تعاريفى كه شده، دولتى  ــتان، حداقل مى توانيم بگوييم كه دولت بر اس دربارة هندوس
ــت در حوزة مذهب دخالت كند. اين دولت به لحاظ بودجه اى،  ــت و قرار نيس ــكوالر اس س
آموزشى، اجرايى و نيز به لحاظ پشتيبانى كردن، نبايد به هيچ مذهبى متعّهد باشد. بسيارى از 

حجةاالسالم والمسلمين دكتر محمد حسن مظفرى، استاد 
ــور خارجه و نماينده  ــكده روابط بين الملل وزارت ام دانش

فرهنگى سابق ايران در چند كشور شرق آسياست.
ــان در عرصه هاى  ــابقه ايش با توجه به حضور فعال و با س
ــتان و  ــورهايى همچون هند، پاكس فرهنگىـ  علمى كش
ــه در اين حوزه ها  ــريالنكا و نيز مطالعات و تأليفاتى ك س
داشته اند، بر آن شديم تا در باب «وضعيت شيعيان هند» 
ــان به گفت وگو بنشينيم كه متن ذيل حاصل اين  با ايش

نشست مى باشد.

وضعيت  شيعيان  هند
مصاحبه با حجه االسالم و املسلمني 

دكتر حممد  حسن مظفری 
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ــكوالر در برابر جامعه دينى  مذهبى ها نيز پذيرفته اند در امور عمومى دخالت نكنند. دولت س
ــرك». تعهدات ترك (ترِك فعل)، يعنى  ــوع تعهد دارد: «تعهدات فعل» و «تعهدات ت دو ن
تفتيش نكردن دربارة اعتقادات و مذهب اشخاص. بنا براين، در پرسشنامه هاى سرشمارى، 

دولت نبايد از مذهب افراد سؤال كند.
چنين وضعيتى باعث مى شود، آمار دقيقى دربارة مذهب افراد در دست نباشد.  اين موضوع، 
مخصوص تشيع نيست و دربارة همه اديان و مذاهب صدق مى كند. قرار است اطالعات و 
معلوماتى كه تهيه و منتشر مى شود، خالى از رنگ هاى مذهبى باشد. طبيعى است كه وقتى 
اطالعات و داده ها راجع به ميزان بيسوادى، درصد پيروان اديان و درصد مشاركت آن ها در 
ــى و اجتماعى، هيچ كدام رنگ مذهبى و فرقه اى نداشته باشند،  عرصه هاى اقتصادى، سياس
كار تحقيق راجع به امور مذهبى واقعاً با مشكل روبرو خواهد شد. حتى اگر محققى بخواهد 
دراين بارهـ  به تنهايىـ  تحقيقات ميدانى انجام دهد، روشن است كه با انواع مشكالت روبه رو 
مى شود. به هر حال تحقيق، مطالعه و پاسخ گويى دقيق به سئواالت دربارة اين اقليت مذهبى 

در هند، كار دشوارى است. 

 يعنى دربارة كلّيات وضعيت شيعه در هند نيز نمى توان بحث كرد؟ 

دکتر مظفری: من عرض مى كنم اين مشكل وجود دارد و شما مجبوريد فقط وضعيت را 
حدس بزنيد. در بعضى موارد اصًال نمى شود اظهار نظر كرد!

 اديان و مذاهب ديگر هم اين وضعيت را دارند؟ 

ــد كه داده ها و اطالعات، شكل و رنگ مذهبى  ــت بر اين باش دکتر مظفری: وقتى سياس
نداشته باشند، درخصوص مذاهب ديگر (مانند هندوئيسم و سيك ها) نيز وضعيت همين طور 
است. ضمن اين كه شايد مصلحت سياسى نيز همين را ايجاب كند. حتى خيلى از كشورهايى 
ــئوال مى كنند، موافق انتشار  ــنجى ها، دربارة مذهب مردم س ــنامه ها و نظرس كه در پرسش
ــتى را دربارة اقليت هاى مذهبى منتشر  ــتند. بعضى عمداً اطالعات درس ــان نيس اطالعاتش
ــد، صحبت كردن دقيق و شّفاف دربارة هر كدام  نمى كنند. به  هر  حال به دليلى كه گفته ش
ــى همان طور كه فرموديد،  ــت؛ ول ــوارى اس از اين مذاهب ـ به خصوص اقلّيت ها ـ كار دش
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ــيعيان در هند، بسيار  ــانه هايى مى توانيم حدس بزنيم وضعيت ش به طوركلى، از عاليم و نش
بحرانى است؛ يعنى وضعّيت از حد هشدار  گذاشته و الزم است هر چه سريع تر به آن توّجه 
شود. دولت هند بايد به اين موضوع توّجه ويژه اى داشته باشد. آنان كه نسبت به اين اقليت، 
ــت دارند تحّول مثبتى در وضعّيت شيعيان هند ايجاد شود  ــاس هم دردى دارند و دوس احس
نيز بايد كمك و پشتيبانى كنند. جامعه شيعه از نظر اجتماعى، سياسى، اقتصادى و فرهنگى 

نيازمند توّجه ويژه است.

 البته در سؤاالت بعد، به صورت جزئى دربارة مؤلفه ها، آسيب ها و تهديد هاى اين 
بحران بحث خواهيم كرد.

ــدـ  غيبت شيعه در هر  ــانه هايى كه گفته ش دکتر مظفری: بله؛ اما به صورت كلىـ  با نش
ــى، فرهنگى، رسانه اى،  ــويد (اعم از اقتصادى، اجتماعى، سياس ــما وارد بش قلمرويى كه ش
ــى و حتى آموزش و پژوهش حوزو ى) كامًال محسوس است. براى مثال  ــى، پژوهش آموزش
ــامى ثروتمندترين مردان و زنان هند، مالكان كارخانجات بزرگ،  ــت اس نگاه كنيد به فهرس
ــزى و ايالتى، درصد نمايندگان مجالس  ــنگين، درصد وزراى كابينه مرك معادن و صنايع س
ايالتى و مجلس مركزى، رؤسا و استادان دانشگاه ها، نويسندگان (حتى نويسندگان مذهبى) 
هنرمندان، مالكان بنگاه هاى خبرى و رسانه اى و ... شرايط هشداردهنده نيست؛ بلكه بحرانى 

است.
 اگر قرار باشد به اين موضوع رسيدگى شود، شناخت آنـ  به صورت پيش نيازـ  
الزم است. با توجه به اين پيش نياز، جامعة هند (اعم از مسلمان، مسلمان غير شيعى، شيعيان 
غير اثنى عشرى و اديان ديگر مثل هندوها، سيك ها و...) چه قدر شيعيان را مى شناسند؟ دربارة 

فرهنگ ، سابقه و وضعّيت اقتصادى  جامعة شيعه چه شناختى دارند؟

ــد، پيروان مذهب شيعه در مقايسه با ديگر مردم، در  دکتر مظفری: همان طور كه گفته ش
عرصه هاى مختلف واقعاً عقب ماندگى دارند؛ بحث شناخت يا معرفى درست شيعه نيز همين 
ــود،  ــاس نمى ش ــيعه در عرصه هاى مختلف احس وضعيت را دارد. وقتى مى گوييم حضور ش
ــناخت نسبت به آن ها در  ــدند، طبيعى است كه ش ــوند و وقتى ديده نش يعنى  ديده نمى ش
افكار عمومى كم رنگ خواهد بود. آن چه گفته شد دربارة عرصه هاى عمومى است. اما وقتى 
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صحبت از عرصه هاى خاصى مانند امور انتخابات و يا قلمرو امور امنيتى است، ممكن است 
متخصصين، شناخت الزم را از جامعه شيعه داشته باشند. مثًال ممكن است مقامات دولتى، 
ــبى از آن داشته  ــان، به خاطر رأى جامعه شيعه، شناختى نس ــى و نمايندگانش احزاب سياس
باشند. نيروهاى سياسى و امنّيتى نيز به داليل خاص خودشان ممكن است  نسبت به اين 
موضوع حساس باشند و شناختى نسبى از شيعيان داشته باشند. متأسفانه همين دو گروه نيز 
از نظر عقيدتى و تاريخى خيلى شناخت عميقى از شيعه ندارند. براى مثال يك بار با دو تن 
ــيعان هند بحث مى كرديم. آن ها شناختى سطحى از شيعيان  از حقوق دانان هندو دربارة ش
داشتند.  جالب است بدانيد، يكى از آن ها مى گفت: فرق شيعيان با اهل سنت در اسم هايشان 
است(!)؛ فاميلى شيعيان غالباً  نقوى، تقوى و رضوى است. ديدم اين اسامى نزد ايشان مانند 
ــت. اين نوع شناخت بسيار سطحى است و ارزش چندانى  ــه سّنى و شيعه اس يك ُكد شناس
ندارد. متأسفانه بايد گفت كه حتى شيعيان نيز شناخت تاريخى درستى از خودشان ندارند و 

اين مشكل گريبان گير خودشان نيز هست. 
ــته باشند، ويژگى  ــيعه) بيش از آن كه جنبه  عقيدتى داش ــتان مذاهب (از جمله ش در هندوس
نژادى دارند؛ يعنى ممكن است كسى سكوالر يا سوسياليست باشد، ولى چون خون شيعه در 

وجودش جريان دارد، شيعه است.

 اين مطالبى كه مى فرماييد مربوط به همة مناطق هند است و در مناطقى مثل 
ــيع در هند بوده است) و كشمير، شرايط متفاوت نيست؟  لكهنو (كه زمانى مركز مهم تش
به عبارت ديگر آيا شيعه، در همه جاى هند، بدون نشانه يا كم نشانه است يا اين كه در مناطق 

مختلف، شرايط فرق مى كند؟

ــتاها و لكه هاى جمعيتى اى به چشم  ــة جغرافياى هند شهرها، روس دکتر مظفری: در نقش
مى آيند كه حضور شيعه به لحاظ جمعّيتى بسيار مشهود است. در لكهنو، كشمير، ارتفاعات 
هيماليا به طرف تبت، «له» و «لداخ»، به طرف مظفرنگر و اسكردو و مناطق شمال پاكستان 
وضع اين گونه است و شيعه حضورى قوى دارد. ولى ما دربارة هند بزرگ صحبت مى كنيم؛ 
ــن وضعيتى و با اين نگاه،  ــت ميليون نفر جمعيت! در چني ــورى با يك ميليارد و دويس كش
ــود. اما درون خود جامعة شيعه (مانند شهرها و  ــيار كم مى ش ــناخت ديگران از تشيع بس ش
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ــد. در برخى  ــل جوان، تا اندازه اى خودش را مى شناس ــد)، نس لكه هاى جمعيتى كه گفته ش
شهرها مانند لكهنو، به دليل درگيرى فرقه هاى مختلف شيعه و سنى، پيروان اين دو مذهب 
شناخت (منفى) بيشترى از يكديگر دارند. احزاب سياسى نيز در اين مناطق شيعه هستند و 

ميزان نفوذشان شناخته شده است.

 آيا اكنون آمار جمعّيت شيعه مشخص است؟
دکتر مظفری: به همان دليلى كه ابتدا عرض كردم، جمعّيت شيعه دقيقاً معلوم نيست؛ ولى 
ــى از فقدان  ــت ميليون تا پنجاه ميليون آمار را تخمين زده اند. اين اختالف زياد ناش از بيس
آمار رسمى است. آمار 20 ميليونى حداقلى است كه همه آن را پذيرفته اند؛ ولى بعضى 30 
تا 50 ميليون نفر را نقل كرده اند. بعضى از جرايد معتبر هند معموًال جمعيت شيعه را حدود 
30 ميليون مى نويسند. به هرحال، با توجه به اين اختالف آرا، جمعيت شيعه بين 1/5 تا 3/5 
درصد كل جمعيت هند تخمين زده مى شود. جمعيت مسلمانان هر مقدار باشد (بين 13/5 تا 

17/5 درصد كل جمعيت هند)، نزديك به يك پنجم آن ها شيعه هستند.

 با توّجه به نظام سكوالرى كه در هند هستـ  و اشاره فرموديدـ  آيا شيعيان در 
احزاب و ساختار سياسى و اجتماعى هند، به لحاظ پست و مقام، جايگاه خاّصى پيدا كرده اند 

و آيا از شيعيان اشخاصى هستند كه موقعّيت هاى خيلى خوبى داشته باشند؟ 

دکتر مظفری: در ارتباط با حضور سياسى شيعه در هند، بايد به بحث سكوالريسم بر گردم 
ــردم، بعضى معتقدند، افراد و  ــاره ك ــن نمى خواهم زياد به آن بپردازم. همان طور كه اش و م
شخصيت هايى كه به يك مذهب دل بستگى دارند، نبايد وارد عرصة دولت و سياست بشوند؛ 
ــت عالقه ها و اعتقادات مذهبى شان را در كارشان دخالت بدهند و از قدرت،  زيرا ممكن اس
ــكوالر (با اين نگاه)  باشد، شايد به شيعياِن معتقد، زياد  ــوء استفاده كنند. اگر حاكميت س س
اجازة حضور و بروز ندهند. به بيان ديگر، سكوالريسم چنين شخصيتى (مذهبى) را در بين 
مقامات نمى پذيرد؛ يعنى ذائقة سكوالريسم و حكومت سكوالريستى اين اجازه را نمى دهد. 
ــّيت هاى مذهبى هندو كه گاهى از اوقات در هند شعله ور مى شود،  ضمن اين كه آن حساس
ــمى،  ــازه اى را نمى دهد كه مثًال بيايند در مقامى رس ــز به اقلّيت هاى دينى، چنين اج هرگ
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ــد كه بعضى اوقات،   ــان بدهند. شايد بى دليل نباش ــان را با رنگ و لعاب مذهبى نش خودش
نيروهاى سكوالر  از خانوادهاى مسلمان و شيعه به مقامات ميانى دست پيدا مى كنند. گاهى  
ــطوح به چشم مى خورند كه در زمان اشتغال بسيار مالحظه كار  نيروهاى معتقدى در اين س
هستند؛ ولى پس از بازنشستگى، با شجاعت بيشترى موضع گيرى مى كنند. شايد اين نشانة 

وجود فضاى تنِگ اعالم نشده اى براى نيروهاى مذهبى باشد.
ــتى در نظام رسمى هند، ارزش هاى  ــعارهاى سكوالريس بعضى معتقدند، برخالف وجود ش
ــت. حتى در در سال هاى اول استقالل  ــده اس ــم هرگز به طور كامل رعايت نش سكوالريس
هم كه از سكوالريسم بسيار صحبت مى شد، در عمل، سياسيون چندان پايبند به اصول آن 
نبودند. اگر دولت واقعا سكوالر بود، چرا پس از استقالل، بى درنگ بودجة سنگينى را براى 

ساختن معبد سومنات1 اختصاص داد؟ 
البته هوادارى از اكثريت دور از انتظار نيست؛ زيرا كسانى كه به قدرت مى رسند براى پيروزى 
ــند و اين واقعيت را نبايد فراموش كنند  ــته باش در انتخابات آينده، بايد هواى اكثرّيت را داش
ــيعه با جمعيت 3/5  كه ـ باالخره ـ در جامعه اى هندو زندگى مى كنند. اقلّيت هايى مانند ش
ــان، جايگاه  ــط در حوزه  هاى انتخاباتى محلى يا حداكثر ايالتِى خودش ــدى يا كمتر، فق درص

سياسى دارند. 
ــبتاً بيشتر در دسترس هستند، در سطوح كالن  جداى از مديريت هاى ميانى دولتى كه نس

مديريتى فعًال كسى از شيعيان ظاهر نشده است. 
در هر جامعه اى، اشخاص وابسته به هر اقليت ، نوعى تعلق به جامعه اقليت خودشان دارند. 
به بيان ديگر، برچسب اقليتى، از اشخاص كنده نمى شود. ازاين رو ممكن است بعضى اعتقاد 
عميق مذهبى نداشته باشند، ولى به عنوان قوم و نژاد (Cammunity) تعلقاتى به جامعه 

اقليت خودشان داشته باشند و حتى االمكان از منافع آن حمايت كنند.
 

 يعنى اشخاص شاخصى از شيعه داريم؟

دکتر مظفری: بله؛ گاهى تعدادى در سطح سفير، رييس دانشگاه و مديريت هاى ميانى و 

ــلطان محمود غزنوى آن را خراب كرد. ــت كه س 1. از معابد مهم هندوهاس

هند
در 

ان 
يعي

 ش
يت

ضع
و

رى
مظف

سن 
د ح

حم
ر م

دكت
الم 

الس
جه ا

ا ح
به ب

صاح
 م



218
13

90
تان

بس
  تا

ومـ 
ه د
مار

 ش
هىـ 

ژو
ت پ

مام
مه ا

ـلنا
ص
ف

ُخرد ديده مى شوند؛ ولى تعدادشان نسبت به جمعيتشان خيلى كم است. بعضى   از آن ها هم 
واقعاً سكوالر هستند. 

در جوامع شيعه، سّنى، و ديگر اقليت هاى مذهبى و قومى، اين باور عمومى و نانوشته وجود 
ــد، تا اندازه اى بايد از عقايدش  ــت و مقام دولتى برس ــى مى خواهد به پس دارد كه اگر كس
دست  بردارد و حتى گاهى ازدواج هايى را با جامعه هندو داشته باشد (مثًال دخترى يا پسرى 
ــان بدهد حساسّيت اقليت و  ــد) و با اين كار، نوعى تعّهد ايجاد  كند كه نش داده يا گرفته باش
ــد. من اشخاصى را ديده ام كه مى گفتند: ما  اكثريتى ندارد؛ درحقيقت  مقدارى هندوزده باش
ــتن تعلقات مذهبى و  صالحيت هاى علمى، تخصصى و عمومى را داريم؛ ولى به دليل داش

نژادى، محروم مى شويم. 

 بسيار متشكريم و از اين قسمت مى گذريم. به لحاظ اجتماعى، ابتدا تعريفى از 
ساختار اجتماعى هند ارايه بفرماييد و بعد، جايگاه و نقش شيعيان را در اين ساختار روشن كنيد.

ــود، پاسخ  ــد، چون آمار و ارقام مذهبى ارايه نمى ش دکتر مظفری: همان طور كه عرض ش
ــم منظورتان از امور  ــت. ضمن اين كه من از شما مى پرس ــؤاالت دشوار اس دادن به اين س

اجتماعى چيست؟

 باالخره جامعة هند به  لحاظ اقتصادى و فرهنگى، تقسيم بندِى خاصى دارد و داراى 
ساختار ويژه اى است. اكثريت و اقليت هاى مختلف چه وضعيتى در اين ساختار دارند؟ شما 
فرموديد به  لحاظ سياسى، حكومت هند سكوالر است و به  لحاظ مذهبى يك تقسيم بندى 
ــت و در كدام  ــاال بفرماييد در كدام عرصه هاى اجتماعى، وضعيت برترى حاكم اس دارد. ح
موقعيت ها وضعيت پايين تر است؟ مثالً ممكن است بعضى ها على رغم اين كه اقلّيت هستند، 
در اقتصاد نقش خوبى بازى كنند يا بعضى  ديگر در عرصه هاى فرهنگى و هنرى  جايگاه خيلى 

خوبى داشته باشند. 

ــى كار سختى  دکتر مظفری: مرزبندى و تفكيك بعضى امور فرهنگى، اجتماعى و سياس
ــور هندو، 13/4 درصد  ــت. به هر حال، بنا بر برخي آمار، 80/5 درصد جمعيت اين كش اس
ــيك، 8/0 درصد بودايي و َجين و 6/0 درصد  ــلمان، 3/2 درصد مسيحي، 1/9 درصد س مس
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پيروان ساير مكاتب و باورها هستند؛ ولى به لحاظ قانون اساسى، مذهب رسمى وجود ندارد. 
در هندوستان مسلمانان اولين اقلّيت هستند و جمعيت خودشان را بيش از اين آمار و تا حدود 

25 درصد (بيش از 250 ميليون نفر) مى دانند. 

 آمار رسمى 22 درصد بود.

ــوم جمعّيت هند مسلمانند و حدوداً يك  دکتر مظفری: بله؛ بعضى مى گويند حدود يك س
سوم از جمعّيت مسلمان هند نيز شيعه هستند. به هرحال هند از نظر مذهبى چنين تركيبى 

دارد. 
ــان مى گويند باسواد  ــواد به طور كلى، حدود 54 درصد جمعّيت ش از نظر آموزش و از نظر س
ــوادى بسيار باالست؛ مثًال در ايالت «ِكِرال» بيش از  ــتند.  در بعضى از ايالت ها آمار باس هس
85 درصد مردم باسواد هستند و بسيارى از نيروهاى كارش هم در خارج از كشور ـ به ويژه 
كشورهاى حوزة خليج فارسـ  مشغول كارند. زبان انگليسى در جنوب هند بسيار رايج است. 

اتّفاقاً  بسيارى از جمعيت كرال  مسلمانان  هستند.

 شيعه ها آن جا هستند؟

دکتــر مظفری: بله؛ ولى نه مثل لكهنو و بعضى جاهاى پر تعداد ديگر. در جنوب هند، در 
ايالت  تاميل نادو و شهر مدرس، در حيدرآباد دكن جامعه شيعه داريم. اما به طور كلى از قراين 
ــوادى در شيعه بسيار پايين است! اگر سطح سواد و تخصص  ــخص است كه سطح باس مش
ــى، دانشگاهى ، فرهنگى و  هنرى بروز و ظهور  باال بود، بايد در عرصه هاى مختلف آموزش
ــترى داشته باشد؛ اما متأسفانه چنين نيست. لذا اين احساس ناخوشايند به انسان دست  بيش
مى د هد كه اين اقليت، نسبت به ديگر اقلّيت ها، از كاروان توسعه هند عقب مانده است؛ حتى 
از اقلّيت هاى مسيحى و سيك كه درصد جمعيتى پايين ترى دارند. مثًال سيك ها اقلّيت بسيار 
كوچكى هستند، اما وضع  مالى شان بسيار بهتر است. در ميان جوامع شيعه ها، شيعيان خوجه  
ــماعيلى) خيلى وضع اقتصادى خوبى دارند. بعضى از شيعه هاى بُهره از  ــيعيان اس و بُهره (ش

تّجار بزرگ و از ثروتمندترين افراد دنيا هستند.
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 اگر ممكن است توضيحى دربارة شيعه هاى خوجه و بُهره بدهيد.

دکتر مظفری: شيعه هاى اسماعيليه دو گروه عمده هستند: «آقاخانى»ها و «بُهره» ها. خود 
اين ها هم تقسيماتى بين شان وجود دارد. االن در هند گرو هى به عنوان اصالح طلب مطرح 
هستند كه در جاهاى مختلف مانند روزنامه ها، فعاالنه مى نويسند. «على اصغر اينجينير» در 
اين عرصه شهرت جهانى دارد. او نسبت به ساختار و وضعّيت سّنتى شعيان بُهره انتقادهايى 

دارد.
ــان دامن ها و مقنعه هاى بلندى  ــيعه هاى سّنتى هستند. اگر ديده باشيد زن هايش بُهره ها ش
ــان يك دامن و يك مقنعة بلند  است و از اين جهت در مراسم  ــند. درحقيقت لباسش مى پوش
حج و زيارت عتبات، كامًال به چشم مى آيند. آن ها به مراسم محرم و عاشورا، زيارت كربال 
ــران عمده در اماكن زيارتى مانند كربال را  ــيار اهتمام دارند. گاهى تعميرات و عم و حج بس
قبول مى كنند. اين اقليت كوچك، تاجر و پولدارند و شايد به همين دليل بوده كه در دوران 

استعمار خيلى ريسك نمى كردند.
ــفت و سختى ندارند؛ مسجد ندارند و  ــيعيان بهره، آقاخانى ها تعّهدات مذهبى س برخالف ش
بيشتر حالت انجمن فرهنگى دارند و در مجامع علمى و سياسى جهان فعال و مورد حمايت 
ــته اى هستند و عالقه اى به معاشرت با  ــتند. اين دو گروه (آقاخانى و  بُهره) جامعة بس هس
ــان نيستند. بر  ــلمانـ  ندارند و به دنبال ترويج عقايد ش ديگرانـ  حتى ديگر اقليت هاى مس

همين اساس خيلى نمى شود درون شان رفت و آمد كرد.
در كنار اين ها، شيعه هاى خوجه هستند كه دوازده امامى اند. اين عده نيز در هند، آفريقا و اروپا 
پراكنده هستند؛ ولى به صورت شبكه اى با هم ارتباط دارند. خوجه ها نيز به  لحاظ اقتصادى و 
تجارى، جامعه اى فعال هستند و به همين دليل مواضع محافظه كارانه ترى دارند كه مقتضاى 

فعاليت اقتصاديست.

 اثنى عشرى ها با اين گروه هاى شيعه ارتباطى ندارند؟ چرا؟

ــماعيلى هيچ ارتباط جدى و معنادارى وجود ندارد و  ــعيان اس دکتر مظفری: با دو گروه ش
ــته عمل مى كنند و به  اصطالح باطنى هستند؛ اما با  ــد كه آن ها بس ــايد اين باش دليلش ش

شيعيان خوجه ارتباطات خوبى برقرار است.
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 ارتباط ندارند؛ آيا رقابت هم نيست؟

دکتر مظفری: خير؛ رقابت ندارند؛ چون  قرار نيست رقابت كنند. شيعيان بهره، در بعضى 
جاها به صورت جامعه اى بسته و ُكُلنى  زندگى مى كنند؛ يك محلة مسكونى و بسته با همه 
امكانات؛ مانند مسجد، مدرسه و حتى مهمان خانة عمومى (يعنى مهمان خانه اى براى همه 
كه اگر مهمانى رسيد در آن جا از او پذيرايى مى كنند). به هر حال اين دسته از شيعيان، نقش 

پر رنگى در اقتصاد و تجارت هند دارند؛ هر چند يك اقلّيت هستند.
نمونة ديگرى از يك اقليت كه در عرصة اقتصادى فعاليت مى كنند، پارسيان هند هستند كه 
زرتشتى هاى ايران االصل اند. با ورود اسالم به ايران به هند مهاجرت كردند و صنايع سنگين 
ــيار كوچك است. كمپانى بزرگ تاتا (TATA) گودريچـ   امروز هند، مديون اين  جامعه بس
ــين هاى سنگين هندـ  متعلّق به پارسيان است. با  بزرگ ترين توليدكنندة فوالد، آهن و ماش

چنين مقايسه اى به جرأت مى توان گفت كه شيعه، عقب مانده است.

 به عبارت ديگر، در جامعة بزرگ هند، شيعيان نقش چندانى ندارند!

دکتر مظفری: اصًال نقش ندارند؛ اگر هم داشته باشند، قابل مالحظه و در شأن يك جامعة 
چند ده ميليونى نيست.

 با اين حساب،  شيعيان اصالً فعالّيت تبليغى، فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى دارند 
يا خير؟ آيا انجمن، تشكيالت يا سازمانى دارند؟ 

دکتر مظفری: نمى خواهم به تاريخ برگردم؛ ولى اين ويژگى مصاحبه است كه مصاحبه شونده 
هرچه به ذهنش مى آيد دوست دارد، بگويد. زمانى جامعة شيعه، جايگاه مهمى در هند داشته 
و در بخش هايى از جنوب شهر حيدرآباد دكن، حكومت تشكيل داده است.  اصًال حيدرآباد، 
ــت. در شمال هند نيز بعضًا  ــده اس ــاخته ش به نام مبارك اميرالمؤمنين بنيان گذارى و س
حكومت هاى كوچكى به قدرت رسيدند؛ در لكهنو و اوده  حكومت هاى شيعه حضور داشتند. 
مثًال در لكهنو علما و نّواب  با هم حاكم بودند. نّواب، مدارس و كتابخانه هاى بزرگى تأسيس 
كردند. اين مدارس و كتابخانه ها آن قدر شهرت داشتند كه علماى مشهور شيعه از كشورهاى 
ديگر چشم به آن جا دوخته بودند! و اگر مى خواستند يك سرمايه اى را به ميراث نگه دارند (به 
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لحاظ عقيدتى) آن جا را صندوق سّرشان مى دانستند و در آن جا نگهدارى مى كردند.
همچنين شيعيان هند مراجع بزرگى به جهان تشيع تقديم كرده اند. لكهنو در مكتب تشيع، 
مقام رفيعى داشت. حاكميت سياسى، قدرت و ثروت نّواب، پشتوانه شيعه بوده است. در يك 
مقطع، تشّيع در هند، وضعّيت بسيار درخشانى داشته است و به همين دليل علما و شعراى 

زيادى روانة هند مى شدند و در آن جا وضعّيت بهترى داشتند. 
ــى و اقتصادى مسلمانان و شيعيان  خورد:  ــه ضربة بزرگ به اقتدار سياس در طول تاريخ، س
يكى هنگامى كه پاى استعمار انگليس به شبه قاره باز شد و با مقاومت مسلمانان روبه رو شد. 
حكومت هاى شيعه، مبارزات ضد انگليسى مهمى داشتند؛ ولى متأسفانه از پا درآمدند و همين 
امر باعث شد ضربة سنگينى بخورند و همه چيزشان به غارت برود. طبيعى است هنگامى كه 
از سياست و قدرت سقوط  كنيد همه چيز را ببازيد. ورشكستگى سياسى، ورشكستگى تجارى 
ــى به اقتدار سياسى، اقتصادى،  ــت؛ باختى سهمگين است. اين مسئله، ضربه اى اساس نيس

فرهنگى و مذهبى شيعيان وارد كرد. 
ــياليزه كردن اقتصاد و اراضى  ــيعيان در زمان ملى و سوس ــلمان ها و ش دومين ضربه به مس
ــلمانان و  ــد، به دليل اين كه مس ــدن دارايى ها و زمين ها مطرح ش بود. وقتى بحث ملّى ش
شيعيان «زمين دار»1 بودند،  دومين آسيب شديد را خوردند. بسيارى از اوقاف شيعيان، مانند 
موقوفات ائمه، موقوفات سيدالشهدا و امام رضا در اين زمان مصادره شدند و بدين 
ترتيب، زيرساخت هاى اقتصادى يك جامعة اقليت فرو ريخت. شنيده ام يكى از بنادر هند، از 
موقوفات امام رضا است. اى كاش در اين زمينه تحقيقاتى انجام شود تا شايد روزى اين 

دارايى ها به شيعيان برگردانده شوند. 
ــدى هندو در جنوب  ــى به دنبال زنده كردن معب ــفارت هند در تهران، گاه ــنيده ام كه س ش
ــتعمار انگليس در آن جا عبادت  ــت؛ معبدى كه ملوانان هندى در دوران اس ــورمان اس كش

مى كردند. از طرف ايران نيز موضوع موقوفات قابل پى گيرى است.
سومين ضربه نيز در دوران جدايى هند و پاكستان بود.

به هر حال اين سه ضربة اساسى و پياپى به مسلمان ها و شيعيان، رمقى براى آنان نگذاشت. 

ــت. 1. در آن زمان، همين اصطالح رايج بوده اس
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ــلمان بود. به اين  ــيعه نيز بحرانى تر بود؛ زيرا اقليتى در اقليت مس در اين ميان، وضعيت ش
ترتيب دورة سقوط و محروميت آغاز شد. مهم تر اين كه شيعيان اين شكست را به لحاظ روانى 
پذيرفتند؛ يعنى خود تشّيع هم دچار يك نوع انفعال شد و شكست هاى پى درپى را پذيرفت و 
هّمت خود را در حّد اين كه مثًال مسجدى يا مدرسة متروكه اى داشته باشند، پايين آورد. اآلن 
ــت؛ هرچند پس از انقالب اسالمى ايران، افق هاى ديد مقدارى  هم وضعيت همين طور اس
باال آمده است، ولى هنوز ضعيف است. اين همان انفعال است، تا هنگامى كه همت ها پايين 
باشند، هويت ها نيز حقير خواهند بود. اين مشكل اساسى شيعه است. شيعه آن چنان تضعيف 
شده كه حتى باقى ماندة سرمايه هاى خودش (مانند مساجد، مدارس و كتابخانه) را نمى تواند 

حفاظت و نگهدارى كند. 
ــى كه به دنبال  ــت. هر كس ــيعه نيز به لحاظ مالى وضعيت نامطلوبى اس وضعيت علماى ش
ــخت و همچنين  ــد خود را براى رياضت هاى فوق العاده س ــب علوم دينى مى رفت، باي كس
تحقير كنند آماده مى كرد. طبيعى بود كه بيشتر افراد تمايلى به چنين زندگى اى نداشتند؛ لذا 
بدنة رهبرى مذهبى شيعه، به لحاظ اقتصادىـ  و به دنبال آنـ  به لحاظ فرهنگى و اجتماعى 
تضعيف شد. عالمى كه از تأمين ضرورى ترين نيازهاى زندگى شخصى اش بازمانده، چگونه 

از جامعة خود حمايت كند؟

  با اين اوضاع، به نظر شما، شيعيان چقدر نسبت به پيشينه و محتواى مذهبى 
خودشان و نيز نسبت به جايگاهى كه بايد داشته باشند آگاهى دارند؟

دکتر مظفری: بر اساس مشاهداتى كه داشتم، متأسفانه بايد اعتراف كنيم، درك شيعيان 
نسبت به پيشينه و محتواى مذهبى خودشان بسيار ضعيف است. با توصيفات و مقدماتى كه 

گذشت، چنين پاسخى دور از انتظار نيست. 
عالوه بر مطالب ياد شده، نظام آموزشى فعلى نيز نقش مهمى در اين ناآشنايى با خويشتن 
ــت و اصًال تعهدى به عقايد مذهبى ـ  ــيع دارد. نظام آموزشى سكوالر اس خويش يعنى تش
ــى جديد آموزش مى بينند،  ــدارد. بنابراين بّچه هايى كه در نظام آموزش ــژه اقليت هاـ  ن به وي
ــيع نمى دانند. از سوى ديگر چند درصد مردم تعهد قوى دينى دارند و چقدر به  چيزى از تش
ــجد، محراب و منبر پيوند دارند و نهادهاى مذهبى تا چه حد در دادن آموزش هاى الزم  مس
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ــيعيان، پيوند پيوسته اى با مسجد و منبر  توفيق دارند؟ مى دانيم كه درصد قابل توجهى از ش
ــّنت در مقايسه با شيعيان، در نماز و به ويژه نمازهاى جمعه، حضورى فعال و  ندارند. اهل س

معنادارتر دارند.
ــينيه ها وـ  كًالـ  با  ــاجد، حس ــيعيان هند با علما، مس ــا چيزى كه باعث پيوند ش ــه تنه البت
ــّيع مى شود، بحث عاشورا و امام حسين است. شايد بتوان ادعا كرد كه  آموزش هاى تش
اين اقلّيت را تا به حال مكتب عاشورا و امام حسين حفظ كرده است. روز عاشورا يكى از 
تعطيالت رسمى و سراسرى هند است. همين موضوع، به صورت يك فرصت، باعث شده تا 
شيعه خود را بشناسد و حتى به ساير جوامع معرفى كند. با اين توضيحات، فاصله و شكاف 
ميان بدنة جامعة شيعة هند و اعتقاد، مساجد و علمايش را در طول سال مى توان حدس زد.

ــيعه در بحث هاى عزادارى و يك سرى مناسك و   يعنى دقيقاً رمز ماندگارى ش
مراسم و امثال آن است.

ــين با  ــما ميزان ارتباط امام حس دکتــر مظفری: خاطرة جالبى را عرض مى كنم تا ش
ــگاه مى گفت: يك سال روز  ــتان و استادان دانش ــيعيان هند را حدس بزنيد. يكى از دوس ش
ــتادان دانشگاه و  ــينه زنى و عزادارى بودم كه يكى از اس ــغول س ــورا، همراه مردم مش عاش
شخصيت هاى مشهور شيعه را ديدم كه از دور، دستة سينه زنى را مشايعت مى كرد (من عمداً 
اسامى اين دو بزگوار را در مصاحبه نمى گويم). او عقايد سوسياليستى و كمونيستى داشت و 
همين امر باعث تعجب من شده بود. روز بعد او را ديدم و گفتم: خوشحالم كه شما را در روز 
عاشورا همراه جمعيت عزادار ديدم. او پاسخ داد: حساب خدا را از حساب امام حسين جدا 

كن!! يعنى بعضى  ها امام حسين را از خدا هم بيشتر قبول دارند!!

 در واقع، مراسم عزادارى امام حسين، جايگاه عميق و محكمى دارد.

دکتر مظفری: به نظر من عزادراِى محرم و عاشورا، توانسته است شيعه را تا االن محكم 
و پايدار نگه دارد. علما، وعاظ و مداحان اهلبيت  در اين فرصت طاليى به معرفى اسالم 

و مكتب تشيع مى پردازند.
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 روابط شيعيان با مسلمان هاى سّنى (بريلوى ها و ديوبندى ها) و همچنين با هندوها 
ــت؟ آيا روابطى دارند؟ برداشتى كه از صحبت هاى شما داشتم اين بود كه رابطة  چطور اس
مناسبى ندارند؛ هرچند ممكن است در بعضى موضوعات ارتباطاتى وجود داشته باشد. اگر 

توضيحى هست، بفرماييد.

ــترين جايى كه ما مى توانيم بگوييم ارتباطاتى قابل توجه وجود دارند،  دکتر مظفری: بيش
بحث هاى عاشورا و محّرم است. اهل سنت و حتى بعضى از هندو ها و  سيك ها در عزادارى ها 
شركت مى كنند و گاهى نوحه نيز مى خوانند. بعضى از شعراى آن ها براى اباعبداهللا  الحسين

ــعر و مرثيه مى سرايند. البته نمى خواهم خيلى مبالغه آميز سخن بگويم؛ ولى عده اى   ش
هستند كه با اين بهانه با شيعيان ارتباط دارند و حتى بعضى از سياسيون هم در اين مراسم 
ــركت مى كنند، پيام مى دهند يا سخنرانى مى كنند. سخنانى كه از گاندى و نهرو دربارة  ش
ــت. آن ها  در مراسم شركت و ابراز همدردى  ــين شنيده ايد در همين راستاس امام حس
مى كنند. چنين ارتباط هايى وجود دارد؛ ولى بنده خارج از اين گونه ارتباط ها ، بين شيعه و مثًال 

هندوها يا سيك ها ارتباطات عميقى نمى دانم.

 گفت وگوهاى دينى نيز وجود ندارد؟ 

ــتمرى وجود ندارد. على رغم اين كه همة  دکتر مظفری: خير؛ گفت وگوهاى هدفمند و مس
ــم نمى خورد. گاهى در  ــته اى به چش ــات در هند وجود دارد، گفت وگوهاى دينى پيوس امكان
ــواردى را ديده ام؛ اما اين كه يك نهاد خاص، گفت وگوهاى دينى را  كانال هاى تلويزيونى م

پى گيرى كند (مانند ايران) مشاهده نكرده ام.

 بين شيعيان و سّنى ها هم وجود ندارد؟ مثالً در بحث وحدت شيعه و سّنى.

دکتر مظفری: هنوز چيزى نديده ام؛ اصًال نهاد خاصى راه نيفتاده است. به صورت شخصى 
ــد؛ اما در سطحى عمومى خير. نهادى به نام شوراى  ــت بين دو عالم حركتى باش ممكن اس
ــلمين(Muslim Personal Law) است كه يكى از  علماى شيعه  ــخصيه مس احوال ش
ــنيده ام اخيراً شيعيان براى خودشان شوراى احوال شخصية  نيز در آن عضويت دارد. البته ش

مستقلى دارند.
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ــلمانان داشته است. تا قبل از  ــالمى ايران، نقش مهمى در ايجاد وحدت بين مس انقالب اس
ــت. بعضى وعاظ با لعن و  ــنى گاهى بسيار خصمانه بوده اس ــيعه و س انقالب، رابطة بين ش
نفرين كردن هايشان باعث اختالفات و درگيرى هايى مى شدند. پس از انقالب، غالب آن ها 
اين اقدامات را كنار گذاشتند. محرم و صفر، ايام درگيرى هاى فرقه اى در لكهنو بود. بعضى از 
علماى تحصيل كرده در قم، حتى جلوى اين گونه اختالفات و برخوردها را در مراسم عزادارى 
ــتة قدردانى است؛ همچنان كه مقامات محلى هند در  ـ در لكهنوـ  گرفتند. اين اقدام، شايس

همان زمان از اين اقدام قدردانى كردند.
ــّنت مانند موالنا بخارى، به خصوص بعد از انقالب،  ــوى ديگر، بعضى علماى اهل س از س
ــيع پيدا كردند و به طور شخصى  ــالمى به عنوان مركز تش ارتباطات نزديكى با جمهورى اس
ــّنى كار كرده و مى كنند. اكنون بر مقامات ذى ربط دولت هند و  ــيعه و س در زمينة وحدت ش
بسيارى از كشورهاى دنيا ثابت شده است كه آموزش هاى دانشگاه ها و مدارس عربستان ـ 
به ويژه دانشگاه ها و مدارس مكه و مدينهـ  در جهت فرقه گرايى و افراطى گرى است و نظام 

آموزشى دانشگاه ها و مدارس در جمهورى اسالمى در جهت وحدت و تشنج زدايى است. 

 به  صورت شخصى ، نه؛ آيا نهادى هست كه براى وحدت تالش كند؟

دکتر مظفری: خير؛ مؤسسه و يا مركزى به اين  صورت و با اين هدف سراغ ندارم. در رابطه 
با هندوها هم قضيه همين طور است. ما در هند بحث گفت وگوهاى دينى نداريم؛ يا حداقل 
ــم گيرى نيست. البته به شكل فردى كسانى هستند  من اطالعى ندارم و اصوًال فعاليت چش
كه پراكنده ممكن است برنامه هايى ترتيب دهند. به هرحال، آن چهار سالى كه در هند بودم، 
فرد فعالى كه گفت وگوهاى دينى را پى گيرى كند، نديدم؛ چه رسد به اين كه مؤسسه، مركز 

و جريانى معروف وجود داشته باشد.
در گذشته شيعه و سّنى، نسبت به يكديگر خيلى حساس بودند. حتى هندوها با بيرون آمدن 
ــته جات عزادارى شيعيان در لكنهو مشكلى نداشتند؛ اين اهل سّنت و شيعه بودندكه با  دس
يكديگر درگير مى شدند؛ به گونه اى كه دولت براى برقرارى امنيت، بيرون آمدن دسته جات 
عزادارى شيعيان در لكنهو را براى چند سال ممنوع كرد. اين ممنوعيت با همت و فعاليت هاى 
ــد. اين روحانى متعهد و فهيم با  ــراى يكى از روحانيون تحصيل كرده در قم لغو ش وحدت گ
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ــه اى حل كرد. وى از  گفت وگو با رهبران و وعاظ دوطرف، اين اختالفات را به صورت ريش
وعاظ و مداحان خواست تا از لعن،  نفرين و توهين به مقدسات يكديگر در فضاهاى عمومى 

و از طريق بلندگوها دست بردارند.
ــراد فرصت طلبـ  كه از  ــا مقاومت برخى اف ــه اقدامات خيرخواهانه، گاهى ب ــه اين گون البت
ــود. اين افراد، با عناصر وحدت طلب رقابت مى كنند  اختالفات نان مى خورند ـ روبه رو مى ش
و حتى اختالفات را به درون جامعه شيعه مى كشانند. مثًال هنگامى كه مقام معظم رهبرى 
ــيعيان سفارش فرمودند كه در ايام محرم و صفر از اقدامات  توصيه به وحدت كردند و به ش
ــخاص، پرحرارت تر از گذشته،  ــته از اش ــت بردارند، اين دس وهن آميزى مانند قمه زدن دس
ــات ديگران  ــبت به مقدس ــت كردند و بر قمه زدن و لعن و نفرين كردن نس هياهويى درس

اصرار ورزيدند.
 خدا را شكر كه با تالش هاى روشن گرانة علماى متعهد هند و همت نمايندگى هاى سياسى، 
فرهنگى و مذهبى ايران، اكنون عموم مردم و علماى شيعه و سنى از حركت هاى وحدت گرا و 
متعادل استقبال مى كنند و با اين كار عرصه را بر  فرصت طلبان تنگ كرده اند. نمايندگى هاى 
ــال هاى اخير گفت وگوهايى را با علماى «ديوبند» آغاز كرده اند كه براى  ــورمان در س كش
وحدت و هماهنگى ِفرق مذهبى مؤثر بوده است؛ هرچند متأسفانه جريان وّهابيت افراطى ـ 
به ويژه قشر خشونت طلب شانـ  اين گونه روابط را بر خالف منافع خودشان ارزيابى مى كنند.
به هر حال اين گونه جريان هاى وحدت گرا، از روى دغدغه هاى شخصى و به صورت مقطعى 
ــوند و با آگاهى دست به اقداماتى مى زنند؛ اما هنوز هم جريانى بومى  و موردى ظاهر مى ش
ــيعه و سّنى، تالش كند، نداريم؛ گفت وگوهاى بين دينى كه  كه براى گفت وگوهاى بين ش

جاى خودش را دارد. 
ــد گفت وگوى بين االديانى  ــن مقطع بايد جريانى فكرى و عملياتى، رون ــر مى كنم در اي فك
ــت گذارى، هدايت، حمايت، نظارت و در يك كالم  ــالمى را سياس و تقريب بين مذاهب اس

مديريت كند. جاى چنين نهادى در هندوستان خالى است. 

 حضور جريان هاى راديكال مذهبى، اعم از شيعه، سّنى و هندو در جامعة هند 
چقدر است؟
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دکتر مظفری: راديكال به معناى تندروهاى سياسى مذهبى (كه امروز در دنيا مطرح است) 
يعنى سياسىـ  مذهبى هايى كه براى رسيدن به قدرت تالش كنند، در ميان شيعيان نداريم. 
همان طور كه عرض شد، جريان هاى وحدت گريز و كسانى كه اصرار بر لعن و نفرين كردن 
ــاب هاى شخصى و تخريب ديگران  ــت به تصفيه حس يا قمه زدن دارندـ  و به اين بهانه دس
مى زنندـ  وجود دارند. اين نوع اختالفات بين علما و بعضى مذهبى ها در همه جا كم و بيش 

به چشم مى خورند. 
در بين افراطيون اهل سنت، ممكن است وّهابى هاى طرف دار طالبان و القاعده باشند، ولى 
ــتند تا پايگاه هاى  ــتان آزاد نيس دولت به آن ها اجازة فعاليت علنى نمى دهد؛ لذا مانند پاكس
ــاى مالى وهابيت از برخى  ــان راه اندازى كنند. اما به دليل حمايت ه ــى براى خودش محكم
ــت. اين تفكر،  ــى آن ها تفكر وهابيت تا اندازه اى رواج يافته اس مدارس و تغيير متون درس
ــاير مذاهب اسالمى را شرك آلود و  ــت؛ زيرا فقط خودش را توحيدى و س ماهيتاًً جنجالى اس
گمراه كننده مى داند. اين ها معتقدند كفار و مشركين بين توحيد و مرگ يكى را بايد انتخاب 

كنند .
ــتان، متون درسى مدارس  ــوروى به افغانس ــالمى و هجوم ش تا پيش از پيروزى انقالب اس
ــالمت جويانه بود؛ اما بعدها با حمايت هاى مالى و  ــنت، متونى عرفانى، اخالقى و مس اهل س
فكرى وهابيت، بعضى از كتاب هاى عرفانى و نيز زبان فارسىـ  مانند ديوان حافظ، گلستان 
سعدى و مثنوى موالناـ  از برنامه درسى مدارس حذف و زبان عربى و متون متأثر از وهابيت 

جايگزين آن ها شد.
ــما به گفت وگو با علماى قديمى تر و سنتى تر اهل سّنت،  ــت كه اگر امروز ش بى جهت نيس
ــجد جامع دهلى) و يا آقاى مفتى مكّرم (امام جمعة مسجد  مانند امام بخارى (امام جمعة مس
ــما صحبت مى كنند و از حافظ، سعدى و موالنا  ــى با ش ــينيد، به زبان فارس فتح پورى) بنش
برايتان شعر و حكايت مى خوانند. در حالى كه علما و طالب جديد به عربى مسلط هستند. 
بعضى براى تحصيل و كار به عربستان رفت و آمد دارند و با شعر، عرفان و تصوف به شدت 
ــى ـ به اين معنا ـ در جامعة  مخالفند. بنابراين، نوعى نيروى راديكال مذهبى و بعضاً سياس
اهل سنت رشد كرده كه ممكن است بعضى از آن ها تحت تأثير و يا طرفدار طالبان، القاعده 

و برخى گروه هاى پاكستانى باشند.
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ــة خشونت طلب وهابيت، وقتى به مباحث سياسى بين المللى مانند مسئلة افغانستان،  انديش
ــاد مى كند. بعضى اوقات  ــورد رويكردى تندرويانه را ايج ــمير و چچن و ... پيوند مى خ كش
ــه، زمينه اى براى شعله ور شدن خشونت هاى سياسى و مذهبى در سطح ملى  همين انديش
ــتان تا پيش از حادثة يازده سپتامبر (فرو ريختن  ــود. براى مثال در پاكس و منطقه اى مى ش
برج هاى دوقلوى امريكا) به دليل اين كه زمانى سياست آن كشور ايجاب مى كرد در خدمت 
اين فرقة مذهبى و نيز سياست هاى امريكا و سعودى قرار بگيرد، سرمايه گذارهاى سنگينى 
ــد و همين موضوع، سال هاست گريبان گير خود پاكستان و  ــنت ش در مدارس دينى اهل س
منطقه شده است. براى نمونه مدرسه و «الل مسجد» اسالم آباد، چندين روز در برابر ارتش 

پاكستان مقاومت خونينى كردند.
هر چند مدارس اهل سنت در هند به دليل حساسيت هاى امنيتى، مانند پاكستان، خودشان 
ــر پذيرفتن كمك ها و  ــد؛ اما بعضى از آن ها دربراب ــى قرار ندادن ــار وهابيت سياس را در اختي
حمايت هاى مادى و معنوى، تا اندازه اى به تشكيالت وهابيت روى خوش نشان دادند و به 
خواسته هاى آموزشى و ترويجى شان تن دادند و طالب شان را براى تحصيل به مّكه و مدينه 
فرستادند. همين مدارس و علماى وابسته، مجبور بودند از تشّيع فاصله بگيرند. آن ها يك نوع 
تعهد ضمنى و نانوشته اى با دانشگاه ها، مدارس و وهابيون مّكه و مدينه داشتند؛ يعنى همين 
دورى گزيدن و موضع گيرى هاى فرقه اى عليه شيعيان، امتيازى بود براى آن ها. به هرحال با 
اين تصوير، نوعى استعداد راديكاِل وهابِى فرقه گرا و تا حدودى سياسى در هند وجود دارد. 

اما در جامعة اكثريت هندو، حزب بى جى پى (حزب ملى مذهبى هندو) يك حزب راديكال 
مذهبى است. اعضا و طرف داران همين حزب، برخوردهاى خشنونت آميز را عليه مسلمانان 
ــجد بابرى را تخريب كردند كه تا كنون ده ها قربانى گرفته  ترتيب مى دهند و همين ها مس
ــى هم رسيد و هم اكنون نيز از  ــت. اين حزب به قدرت سياس و هنوز هم  الينحل مانده اس
ــطح ايالتى و ملى است. اين گونه احزاب، با برانگيختن حساسيت ها و  احزاب پر قدرت در س
تنفرهاى ملى و مذهبى و ايجاد ترس و نگرانى براى اكثريت و هشدارهاى بى پايه نسبت به 
خطر ساير اقوام، مذاهب و اقليت ها، آراى الزم را جمع مى كنند و به كرسى قدرت مى رسند. 

  ظاهراً در سال 2007 گزارشى دربارة مسلمان ها به درخواست دولت هند تهيه 
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شده كه بر اساس آن، گروه ها و فرقه هاى مختلف مطالعه شدند و همان  طور كه حضرت عالى هم 
اشاره فرموديد، متأسفانه شيعة اثنى عشرى، در همة اين شاخص هاى فرهنگى، علمى، اقتصادى، 
اجتماعى و ... جايگاه پايين ترى را داشته است؛ آيا شما هم اين مطالعات را تأييد مى كنيد؟

ــة آن، طبقات عقب ماندة  ــت كه بر پاي ــى هند اصولى هس دکتر مظفری: در قانون اساس
اجتماعى مانند طبقه نجس ها (classes Schedule) بايد مورد حمايت قرار بگيرند. براى 
من خيلى سخت است كه اين اصطالح را براى شيعه به كار ببرم، ولى محروميت جامعة شيعه 
ــت. شايد بهتر باشد رهبران شيعه در هند با همين ادبيات  در حد طبقات عقب افتادة هند اس
حقوقى، حقوق و امتيازات الزم را براى شيعه پى گيرى كنند و به جايى برسانند. يعنى آن ها 
بايد گزارش درستى از وضعيت شيعيان داشته باشند و با آمار و ارقام به خوبى نشان بدهند كه 
 Backwarded community -) اين جامعه از كاروان توسعه و پيشرفت هند جا مانده است
Backwarded class) و بايد مورد حمايت قرار بگيرد تا بتواند از تسهيالت پيش بينى شده 

براى طبقات محروم استفاده كند.
اين مطالعه بايد عميق، واقعى و بدون برانگيختن حساسيت هاى ديگران باشد. جاى تعجب 
نيست كه دولت هند هم با توّجه به اين كه مى بيند، اين اقليت از توسعه عقب مانده، نسبت 
به موضوع حساس شده است. باالخره اين اقليت هم جزيى از ملّت هند هستند. به نظر من 
هر اقدامى بايد با همكارى خود جامعة شيعه و مسئولين هندى باشد. شايسته است جمهورى 
اسالمى نيز به صورتى ظريف، وارد گفت وگوهايى با دولت هند بشود و با جلب توجه دولت 
ــى مى تواند براى هند هم  ــى حمايت كند. اين عقب ماندگ ــور، از اين جامعة مذهب اين كش

خطرناك باشد.

 با تمام اين ها آيا جامعة شيعيان هند امتيازات يا فرصت هاى شناخته  نشدة خاصى 
هم دارد يا نه؟

دکتر مظفری: بله؛ آن ها يك سرى قّوت ها و فرصت هايى دارند؛  مانند:
ـ  جمعّيت قابل توجه و چند ده ميليونى آن ها  و تمركزشان در برخى شهرها و ايالت ها 
مثل لكهنو، كشمير، مناطق شمالى، مدرس و حيدرآباد نقطة قّوتى است. به خصوص 
ــطح محلّى و  ــان را حداقل در س موقع انتخابات كه آراى آن ها، قدرت چانه زنى ش
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ايالتى باال مى برد.
ـ  وجود علما، مدارس، مساجد و تكايا مثل موجودى حساب بانكى است كه مى توانند 

از آن برداشت كنند.
ـ  فرصت هاى حقوقى و قانونى كه متأسفانه از اين فرصت استفاده نمى شود. 

ــى در عرصه هاى مختلف فرهنگى،  ــى و فضاهاى عموم ـ  فرصت هاى نظام آموزش
اقتصادى و اجتماعى كه براى همه فراهم است. 

ـ  افراد و شخصيت هايى كه به مقاماتى رسيده اند و تعلّقات شيعى نيز دارند. بعضى نيز 
تعلقات مذهبى ندارند، ولى تعلق به جامعة اقليت خود دارند؛ يعنى بعضى نمى گويند 
كه ما شيعه هستيم، اما دلش مى خواهد كارى براى جامعه اى كه به آن تعلق دارد، 

انجام بدهد. بايد ديد چگونه مى توان اين نيروهاى پراكنده را با هم پيوند داد. 
و يك سرى نقاط ضعف وجود دارد مانند:

ـ  بزرگ ترين ضعف جامعة شيعه اين است كه سازمان يافته (Orgonaized) نيست و 
شخصيت هاى حقيقى يا حقوقى، به صورت فردى و يا سازمان هايى كوچك و بريده 

از يكديگر فعاليت مى كنند.
ـ بى توجهى جامعه نسبت به جايگاه علما، جامعه شيعه را از اين ظرفيت مهم محروم 
ساخته است. جايگاه و موقعيت اجتماعى ذاكران و مداحان اهل بيتاز موقعيت 
ــت سبب شده مردم تمايلى به فراگيرى  ــت. متأسفانه اين نگاه نادرس علما بهتر اس
ــتند كه با روى آوردن مردم به  ــته باشند. گاهى فرصت هايى هس علوم دينى نداش
ــاد مرجعّيت كه در زمان  ــوند؛ مانند نه آن ها، اين فرصت ها به قدرت تبديل مى ش
ــود؛ اما اين نهاد و ميراث  ــال ها مورد غفلت و كم توجهى مردم ب صدام در عراق س
سنتى قوى، در حساس ترين برهة تاريخ، رهايى بخش عراق شد. وقتى آمريكايى ها 
به عراق حمله كردند، تصور نمى كردند كه به غير از صدام و حزب بعث مانع ديگرى 
مقابل آن ها باشد. آن ها فكر مى كردند يك ديكتاتور است كه اگر او را بردارند، زمينه 
ــت و تا هر جايى بخواهد مى توانند بتازند؛ ولى ناگهان همين نهاد مرجعّيت  باز اس
ــود.  ــّيع و عراق مى ش ــتوانه ى تش محور قرار مى گيرد و  به صورت يك قدرت، پش
ــم بگويم نهادهايى مثل مرجعيت و علما و حتى فضاها و كالبدهايى مثل  مى خواه
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ــاجد و مدارس  كه گاهى مورد بى توجهى و بى مهرى قرار گرفته اند ـ به شرط  مس
اصالح اين نگاه هاى نادرست ـ مى توانند به نقطة قّوتى تبديل شوند.

ــيع و نهاهاى حقوقى و اجتماعى باز گردد و دين را  ــيعه به ميراث پايدار تش وقتى جامعه ش
ــت و اجتماع برگرداند و همگى مسئوليت پذير بشوند، فرصت ها و قوت هاى  به عرصه سياس
فراوانى براى آنان به وجود خواهد آمد. انقالبى كه سى و اندى سال پيش در ايران روى  داد، 
تحوالتى كه در عراق، لبنان و بحرين (انشاء اهللا) مشاهده مى شود، همه نشان دهندة نقش 
ــى و اجتماعى تشيع است. اين تحوالت قرن ها و حتى در يكصد سال  مهم فرهنگى، سياس

پيش وجود نداشته است.
اكنون بعضى، از شكل گيرى هالل شيعه هراسانند. باالخره در سطح ملى و منطقه اى فضاى 
ــيعه هيچ پشتوانه اى  ــت. اين مقطع از تاريخ با چند دهة قبل كه ش ــده اس ديگرى ايجاد ش
نداشت، فرق مى كند. تشيع چند ده ميليونى هند (يعنى دّومين كشور شيعه پس از ايران در 

جهان) نيز بايد از اين حال و هواى سياسى، به عنوان يك فرصت بهره بردارى كند. 
رهبران شيعة هند بايد از فرصت ها بهتر استفاده كنند؛ مثًال هنگامى كه هيئت هاى سياسى 
ايرانى  يا عراقى به دهلى مى آيند؛ بايد وارد گفت وگوها شوند و در كنار چنين پشتوانه هايى 
ــان ايجاد كنند.  در برخى  ــالش كنند تا تحولى در موقعيِت اقليِت چند ده ميليونى خودش ت
كشورها جمعيت شيعه چند هزار نفر بيشتر نيست؛ حتى دولت هاى آن ها نيز شناختى از اين 

اقليت مذهبى ندارند؛ ولى همين اشخاص با انگيزه، فرصت ها را خوب مى شناسند.  

   اگر مى شود به تهديدهاى داخلى و خارجى كه جامعة شيعه ى هند را ممكن 
است مورد هدف قرار بدهند نيز اشاره كنيد.

ــى  ــتند. نظام آموزش دکتر مظفری: امروز تهديدها فراوانند؛ تهديداتى كه قبًال وجود نداش
ــا و كانال هاى  ــانه هاى دني ــى آورد، روند حاكم بر رس ــكوالر بار  م ــكوالر، جامعه ها را س س
ماهواره اى مختلف، جوى را ايجاد مى كنند كه به وجودآورندة اين فضاى تهديد كننده است. 
ــانى كه بيشتر در معرض قرار دارند و يا خود  ــتند؛ ولى براى كس اين تهديدات همگانى هس
ــد، كارى تر و جدى ترند. همة فرهنگ ها تهديد  ــتر از ديگران در معرض قرار مى دهن را بيش
ــوند؛ اما فرهنگ اقلّيت ها و خرده فرهنگ ها آسيب پذيرتر هستند. تهديدات نسبت به  مى ش
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ــاعـ  مانند اقلّيت مورد بحث ماـ  با اين وضعى كه عرض كردم، مضاعف  ــاى بى دف اقليت ه
است. 

ــدن اقليت در اكثريت است.  ارتباطات مردم با يكديگر بيشتر از  تهديد ديگر خطر هضم ش
ــل نوجوان و جوان با اديان و مذاهب مختلف، در  ــته است. در نظام آموزش نوين، نس گذش
ــگاه ها (به صورت مختلط) و در كنار هم درس مى خوانند. آن ها ممكن است  مدارس و دانش
به يكديگر عالقه مند شوند و بحث ازدواج  پيش بيايد. كمكم حساسيت هاى مذهبى در بين 
نسل حاضر كاهش يافته و ازدواج پيروان مذاهب با همديگر امرى عادى  شده است؛ شيعه با 
هندو يا سيك ازدواج مى كنند و بالعكس. وقتى طرفين (دختر و پسر) به همديگر عالقه مند 

شدند، ديگر خانواده ها هم كارى نمى توانند بكنند.
به هر حال در چنين شرايطى، جامعة اقلّيت بيشتر در معرض تهديد است. چنين وصلت هايى 
امروزه حّتى در خانواده هايى كه قبًال هرگز فكرش را هم نمى كردند، به صورت امرى عادى 
ــود يا  ــت اقليت در اكثريت هضم ش ــت و در مّدتى نه خيلى طوالنى، ممكن اس درآمده اس

حداقل درصد جمعيت آن ها كاهش پيدا كند.  

 مسئلة مهمى كه اشاره فرموديد اين است با شرايط به وجود آمده، جامعة اقلّيت 
شيعه در هند به  سوى حذف شدن در فرهنگ هاى ديگر پيش مى رود؛ درست است؟

دکتر مظفری: نمى خواهم خيلى بدبينانه بگويم، ولى يك تهديد نسبى و يك هشدار است. 
اآلن در خانواده هاى سادات و بزرگان تشّيع، اين ازدواج ها وجود دارند و اين موضوعى عادى 

نيست. در نسل هاى آتى چه خواهد شد؟!

 چه بايد كرد؟
دکتر مظفری: به نظر من جامعة شيعه بايد مديريت بشود. مديريت كردن حتماً به معناى 
ــت كردن نيست. مى شود هدايت، حمايت (حداقل حمايت هاى معنوى) و نظارت كرد.  رياس
يك جامعة چند ده ميليونى نياز به انجمن هاى محلى و ايالتى و يك مجلس مشورتى دارد.  
دردها و مشكالت اين جامعه بايد در يك جا بررسى و مطرح شود. بايد عده اى باشند تا منافع 
ــند. يكى از مشكالت  شيعه در هند  اين اقليت را حفاظت و حمايت كنند و صداى آنان باش
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ــنى قرار داشته و صداى جداگانه اى  ــت كه هميشه در ضمِن اكثريت مسلمان س همين اس
نداشته و درنتيجه مشكالتش كمتر مورد توجه قرار گرفته است. بنابراين شيعيان در بحث ها 
ــت؛ ولى حساسيت هاى هر اقليتى،  ــته اند؛ نمى گوييم عنادى بوده اس حضور پر رنگى نداش

آن قدر زياد است كه ديگرى را فراموش مى كند.
ــكل از  ــى متش ــيعه خودش مجلس  بنابراين به نظر بنده، در فضاى فعلى هند جا دارد كه ش
ــت كند و مسايل اقتصادى،  ــخصيت هاى خود با كميته هاى مختلف درس بزرگان، علما و ش
اجتماعى، فرهنگى، آموزشى، پژوهشى و ترويجى را در آن طرح و بررسى كند. همچنين از 

مقامات دعوت كند تا سخنانش را بشنوند و از منافع تشيع حمايت الزم بشود. 
در عرصة رسانه ها و فضاى مجازى هم بايد فعال تر باشند. ظاهراً اقداماتى آغاز شده است، 
ولى در حد و اندازة يك جمعيت پنجاه ميليونى نيست. قبًال در بمبئى يك كانال كابلى بود و 
شنيده ام اخيراً يكى ديگر در لكهنو كارش را شروع كرده است. اين اقدام براى حفظ، حمايت 

و ترويج باورها و ارزش هاى شيعه الزم است. 
ــى ها را افزايش مى دهد و پراكندگى هاى فضاى حقيقى را از طريق  فضاى مجازى دسترس
ــبكة اجتماعى به يكديگر پيوند مى دهد و درنتيجه، اقليت بيشتر احساس قدرت مى كند.  ش
اتّفاقاً چون هزينه هاى عالم مجازى ارزان تر است، بايد از اين امكانات بهره بردارِى بيشترى 
ــت. بنابراين، در فضاى حقيقى و مجازى (در  ــود. اين يكى از فرصت هاى مهم هزاره اس بش

عرصة مدارس، آموزش و ترويج) بايد اقدامات جدى ترى انجام شود.

 غيرقانونى نيست؟
دکتر مظفری: خير؛ در چارچوب قانون مشكلى ندارد.  

 به عنوان سخن آخر اگر نكته اى باقى مانده است بفرماييد.

ــگزارم. تقريباً همه چيز را گفتيم. در بعضى از نقاط مثل جنوب هند،  دکتر مظفری: سپاس
ــهر مدرس و جاهايى كه يك مقدار از محل تمركز شيعيان دور و مثًال به زبان تاميل  يا  ش
زبان ديگرى صحبت مى كنند، متأسفانه شيعيان با همديگر پيوندى ندارند. اين امر مشكالت 
جدى ترى را ايجاد كرده است. شيعة لكهنوى، شيعة تاميل زبان را نمى فهمد. بى سوادى و در 
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دسترس نبودن، تهديدات را افزايش مى دهد.

  متشكريم جناب آقاى مظّفرى.
دکتر مظفری: ببخشيد اگر پراكنده گويى شد. موفق باشيد؛ ان شاءاهللا. 
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