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نظامی در مخزن االسرار، در مقالت نخست که در شرح 
ین���ش آدم است، پس از اشاره به ماجرای هبوط آدم از  آفر

بهشت، می گوید:
ک ش���د چ���ون ز پ���ی دان���ه هوسن���ا
ش���د ک  خ���ا مزرع���ۀ  ای���ن  ُمقط���ع 

دی���د ک���ه در دان���ه طم���ْع خ���ام کرد
ک���رد خویشت���ن افگن���دۀ ای���ن دام 

را پژم���رده  گ���ل  ای���ن  رسان���د  آب 
را سراپ���رده  سراندی���ب  ب���ه  زد 

یخت رو سی���ه از ای���ن گنه آنج���ا گر
یخت3 ک سیاه���ی بر ب���ر سر آن خ���ا

سراندی���ب، سپس سیالن ش���د و از سال 1972 میالدی، 
یالنکا.  ید: سر نامی دیگر برای خود برگز

پایتخ���ت   ،)Colombo( کلمب���و  در  روز  هف���ت  بای���د 
اقتصادی این کشور جنگ���زده می بودیم تا درمی یافتیم 
گوش���ۀ جه���ان، چگون���ه  ی���رۀ ست���وده4 در  ک���ه ای���ن جز
یالنکا، یک���ی از جزایر ب���زرگ اقیانوس  جایی اس���ت. سر
هن���د است. همسای���ۀ شمال���ی آن، یعن���ی هندوستان، 
ی است ک���ه در اطراف آن  ین کشور ی���ن و بزرگ تر مهم تر
قرار دارد. آب و هوای گرم و مرطوب، و فصل های بارانی، 
یبا را غرق درخت و گیاهان استوایی کرده  ی���رۀ ز این جز
یالنکا را می توان جنگلی بزرگ دانست که در  است. سر

ی شده است.  آن خیابان کشی و خانه ساز

ی���خ روش���ن و مکت���وب سریالنکا، تا 26 ق���رن را پوشش  تار
می ده���د. در سال 1955 به عضویت سازمان ملل متحد 
کثر سازمان های  درآم���د و نیز در کشورهای غیرمتعه���د و ا
اقتص���ادی آسی���ا عضوی���ت دارد. مساح���ت آن، 65 هزار 
کیلومت���ر مربع )کم���ی بیش از یک سوم ای���ران( و جمعیت 
آن ح���دود 22 میلیون نف���ر است که از این شم���ار، دوسوم 
آن در روستاه���ا زندگ���ی می کنن���د. سینهال���ی و تامیل���ی، 
دو زب���ان رسم���ی کشور اس���ت؛ اما بسی���اری از م���ردم آن، 
آشنایی مختصری با زبان انگلیسی نیز دارند. حکومت 
سریالنکا، جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی است و از 
سال 1978، سیاست های باز اقتصادی را در پیش گرفته 
است. بیشترین سرمایه گ���ذاری خارجی را در این کشور، 
کره جنوبی و تایلند کرده اند و بیشترین کمک های  مالی 
از سوی ژاپن است. چای، برنج، آناناس، کائوچو و نارگیل، 
زی در سریالنکاس���ت و  مهم تری���ن محص���والت کش���اور

کوش���ش عبدالمحم���د آیت���ی؛ تهران:  ی���دۀ مخ���زن االس���رار؛ ب���ه  3. گز
انتشارات و آموزش انقالب اسالمی، ث52.

یت، به معنای ستایش  4. »س���ری/sri« در زبان سینهال���ی و سانسکر
گذشته، به  ی���ره. در  و مق���دس اس���ت، و »النک���ا/lanka« یعن���ی جز

سیالن/ ceylon، و سرندیب/serendib نیز نامبردار بوده است.

جزیرۀ خدایان
گزارش یک سفر

در یک نگاه
در شهریور1390، همراه گروهی از دانش آموختگان حوزه 
و دانشگ���اه، راه���ی سفر ب���ه کشوری شدیم ک���ه دربارۀ آن 
هی���چ نمی دانستیم؛ ج���ز اینکه بنا ب���ر روایاتی، نخستین 
اقامتگ���اه انس���ان ب���ر روی زمی���ن ب���وده اس���ت. در برخی 
روایات اسالمی، سخن از کوهی است که آدم و همسرش 
ح���وا، از بهشت به آنجا هبوط کردند.1 این کوه در جنوب 

هندوستان، در جزیره ای به نام سراندیب است.2 

و  مسیحی���ان  »مسلمان���ان،  می نویس���د:  الرحل���ه  در  ابن بطوط���ه   .1
ک���ه بر روی  ی���ارت ج���ای پ���ای آدم  بودایی���ان در سراندی���ب، ب���ه ز
کوه آدم حک شده، می رون���د« )ر.ک: سفرنامۀ ابن  سنگ���ی بر فراز 
بطوطه؛ ترجمۀ دکتر محّمدعلی موّحد؛ چ 2، تهران: بنگاه ترجمه 
کوه ب���ه همین نام، هنوز در  کت���اب، 1359، ص 181(.  این  و نش���ر 
یارت و رفت وآمد زائ���ران است. بر پایۀ این باور،  یالنک���ا محل ز سر
ین و  کش���ور اس���ت. مهم تر ن���ام »آدم« از نام ه���ای مشه���ور در ای���ن 
که این کشور را به هند متصل می کند،  یالنکا  ی���ن پل سر مشهورتر
»پ���ل آدم« ن���ام دارد. همچنی���ن ن���ام »آدم« از نام ه���ای رایج میان 
زمج���و؛ نگاهی به  یالنکای���ی است. )ر.ک ب���ه: حسین ر م���ردان سر
نک���ا: فرودگ���اه آدم ابوالبش���ر ؟ع؟ از بهشت؛  یال ی���ره سراندی���ب یا سر جز
کشور  کتاب مذکور، سفرنامۀ مؤلف به  ته���ران: اطالعات، 1389. 

یالنکا است(. سر

یخ طبری؛ ج1، ص121-126 و ابن بطوطه، همان.  2. تار

اخـبــــــــــار
فرهنیگ

رضا بابایی
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 رفته بود و مسلمانی سفیدپوش از کنار آنها می گذشت تا 
خ���ود را به نماز جماعت برساند. در اینجا، زندگی بدون 
ی  ز دی���ن، یعنی خانه بدون سق���ف. نشانه های دین ور
یرۀ  ی از در و دیوار می ب���ارد. در میان صدها جز و دین���دار
ی���ره ای را می بینی  یالنکا، گاه جز کوچک و ب���زرگ در سر
ک���ه به اندازۀ حیاط خان���ه ای است و در همین مساحت 

اندک، معبدی بر پاست و تک درختی در کنار آن.

یت را دارند و به این جهت و  کثر یالنک���ا بوداییان ا در سر
چند جهت دیگر، این کشور بودایی برای همۀ بوداییان 
ی���ژه به دلی���ل وجود  جه���ان، جای���ی اس���ت مقدس؛ به و
معب���دی در شه���ر کن���دی که ب���ه ب���اور بودایی���ان، محل 
ی دندان ب���ودا است. معب���د بودای���ی )ِتْمِپل(  نگه���دار
ترجیع بن���د بناهاست. کوچه و خیابانی نیست که اثری 
از ب���ودا نباشد: ب���ودای ایستاده، ب���ودای نشسته، بودای 
خوابیده، بودای سنگی، ب���ودای گچی، بودای چوبی، 
ب���ودای طالی���ی، بودای کوچ���ک، بودای ب���زرگ، بودای 

مهربان، بودای متفکر و ... .

یب���ا، نرمخوی���ی م���ردم، نزدیک به س���ه دهه  طبیع���ت ز
یستی با بودایی���ان و پیروان آیین  جن���گ داخل���ی، و همز
یالنکا  هندو، زمینه را برای رشد و گسترش تصوف در سر
هموار کرده است. تصوف، نه تنها در برابر تندروی های 
سلفی���ان ایستاده اس���ت، راه را برای گست���رش تشیع نیز 
گشوده اس���ت. اما همۀ این نزاع ه���ا آن اندازه نیست که 
یالنکایی را بر  آرام���ش مسلمان���ان و دیگر شهرون���دان سر
هم زند. مردم این دی���ار آموخته اند که دین، راهی است 
ب���رای صلح و آشتی، نه جنگ و ن���زاع. این درس بزرگ را 
ی که  ی���خ به آنان داده است. تن���وع مذهبی در کشور تار
ی را در دوستی می داند،  سع���ادت را در آرامش و پی���روز

رنگین کمان معنوی است، نه تیر و کمان تحجر.

زۀ مستقیم با غرب  ب���ا تهاجم فرهنگ���ی، موقوف به مب���ار
نیس���ت. افزون ب���ر آن، استادان بودای���ی دانشگاه، میان 
بی و تمدن بش���ری فرق می گذاشتند. من در  فرهنگ غر
گفت وگویی کوت���اه با یکی از همین است���ادان گفتم: در 
ی وجود دارد و ما نیز توسعه را غیر  ای���ران نیز این فرق گذار

بزدگی می دانیم.  از غر

جزیرۀ آشتی
یالنک���ا، بودای���ی، بودای���ی اس���ت و هن���دو هندو و  در سر
مسلم���ان مسلم���ان؛ ب���دون درگیری و ب���دون وادادگی. 
75 درص���د بودای���ی، ده درص���د هندو، هش���ت درصد 
مسلمان و هفت درصد مسیحی، جمعیت 22 میلیونی 
ای���ن درختست���ان ب���زرگ را تشکی���ل می دهن���د. م���ردم 
یالنکا، با پوشش، رفتار و حتی زبان، دین خود را جار  سر
می زنند. شال بودایی و خال هندو، همه جا بود. بودایی 
ن مسلمان بدون  ب���دون شال نبود و هندو بدون خال و ز
روس���ری. زبان بوداییان، سینهالی است و زبان هندوها 
یست���ی میان مردمی  و مسلمان���ان تامیل. همدلی و همز
که دست کم دو زبان و چهار دین دارند و پیروان هر دین، 
هم���ۀ هویت دین���ی خود را ب���ا پوشش، زب���ان، مناسک، 
ن  باوره���ا، جشن و ع���زا، غذا و با هر وسیل���ۀ سنتی یا مدر
دیگ���ری آشک���ار می کنند و از ه���چ  یک کوت���اه نمی آیند، 
یالنکا، معمول تر از معمول شده  آس���ان نیست؛ اما در سر
کز مختل���ف دینی  اس���ت. شگفت ت���ر آنک���ه فاصل���ۀ مرا
از یکدیگ���ر، گ���اه به  ان���دازۀ ن���رده ای چوبی���ن است. من 
کلیسایی دیدم که همسای���ۀ دیواربه دیوار ِتْمِپل )معبد 
بودای���ی( ب���ود. ص���دای ناقوس کلیس���ا در معب���د هندو 
می پیچید و سایۀ مجسمۀ سنگی بودا تا محراب کلیسا 

مهم ترین صنایع آن، نساجی است.

یالنک���ا را بای���د نمایشگ���اه ادیان و آیین ه���ا دانست؛  سر
نمایشگاه���ی عظی���م و سرش���ار از عقای���د و مناس���ک. 
ین نامی است ک���ه می توان بر  »تعص���ب ایجاب���ی«، بهتر
رفتار دینی مردم این دیار مرطوب نهاد. تعصب ایجابی، 
یعن���ی پایبندی شدید به دین خود، بدون نفی دیگری. 
آنچه دینداران را ب���ه جان هم می اندازد، تعصب سلبی 
است؛ یعنی پایبندی به دین خود، همراه نفی دیگری. 
یالنکا، برای مردم جهان این است: می توان در  پی���ام سر
دین خود تعصب داشت و همۀ آداب و مناسک آن را به 
جای آورد، اما دس���ت در آشیانۀ دیگری نبرد و نمونه ای 
یست���ی و تعام���الت دین���ی را ب���ه نمای���ش  موف���ق از همز
گرچه 26 س���ال میان گروه های مسلح هندو  گذاشت. ا
)ببرهای تامی���ل( و دولت مرکزی آن، جنگ بود، اما این 
ین صبغۀ دینی را داشت و به واقع  جنگ طوالنی، کمتر
یه طلب���ی گروهی مسلح از میان  چیزی جز شورش و تجز

مردم هندو نبود.

اقتضای تعصب ایجابی، تنش زدایی است و بوداییان 
تنش زدای���ی را تا تعامل همه جانبه ب���ا دشمنان خود نیز 
گسترده ان���د. وقتی یکی از همراهان ما از استاد دانشگاه 
زه با تهاجم فرهنگی  بودایی پرسید برنامۀ شما برای مبار
چیست، شنید: »تهاجم فرهنگ���ی را در اینجا نمی توان 
انک���ار ک���رد. در کشور شم���ا هم وج���ود دارد. ما سعی مان 
را می کنی���م، ول���ی به روش خ���ود«. اش���ارۀ او به وضعیت 
زه  تهاجم فرهنگ���ی در ایران و میزان توفی���ق ایران در مبار
کید بر روش خ���اص خود در مقابله با  ب���ا آن، گویا برای تأ
زه  هجم���ۀ فرهنگی غرب بود. به باور آنان، توفیق در مبار

»تعصب اجیایب«، بهرتین 
نایم است که یم توان بر رفتار 
دیین مردم این دیار مرطوب 

نهاد. تعصب اجیایب، یعین 
پایبندی شدید به دین خود، 
بدون نفی دیگری. اقتضای 

تعصب اجیایب، تنش زدایی است 
و بوداییان تنش زدایی را تا 

تعامل همه جانبه با دمشنان 
خود نزی گسرتده اند.
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دانستیم که مسئله جّدی است. 

ای���ن سؤال عجیب، ام���ا رایج، دست ک���م دو سرچشمه 
دارد: یک���ی رفتار ما در تفسیر باوره���ای شیعی است که 
ی���م و آنچه  گ���اه میان ق���رآن و تفسی���ر قرآن ف���رق نمی گذار
برآم���ده از روای���ات تفسی���ری اس���ت، مستقیم���ًا ب���ه خود 
قرآن نسب���ت می دهیم. در ایران، ای���ن بی دقتی مشکل 
ی���را همگ���ان می دانن���د ک���ه نزد  ین���د؛ ز خاص���ی نمی آفر
شیع���ه، روایات متواتر و قطعی، حجیت دارند و می توان 
تفسیر پیامبر؟ص؟  و فرزندان معصوم ایشان را عین سخن 
یحات  خداون���د دانست. اما بهتر اس���ت در تعابیر و تصر
خ���ود، دق���ت بیشت���ری کنی���م و مسئل���ه را فق���ط از منظر 
ی���را وقتی سخن���ی را از رهگذر پیامبر  حجی���ت نبینیم؛ ز
و دیگ���ر معصومین؟مهع؟ به خ���دا و قرآن نسبت می دهیم، 
یح  دو معن���ا دارد: نخست اینکه ای���ن سخن مدلول صر
ق���رآن است و دوم اینکه نتیج���ه و برآمدۀ قطعی از سخن 
خداون���د در ق���رآن اس���ت. م���راد و منظور م���ا، معنای دوم 
اس���ت؛ اما گاهی برخی این سخن را بر معنای اول حمل 
می کنن���د و می پندارند که در میان م���ا قرآنی است غیر از 
قرآن اهل سن���ت! بدین ترتیب شبهاتی پدید می آید که 

یالنکا دیدیم. ما نمونه  های زندۀ آن را در سر

سرچشم���ۀ دوم شایع���ۀ مذکور، طن���ز توهین آمیزی است 
که چن���دی پیش در یک���ی از سایت ه���ای ستیزه گر آمده 
ب���ود و بسی���اری از مردم ع���ادی به ماهیت طن���زی آن پی 
نب���رده بودند. مطابق این طنز ن���اروا، به تازگی قرآنی در قم 
پی���دا شده است که باورهای شیع���ی، بعینه در عبارات 
آن آمده است. این طن���ز، عده ای ساده دل را در ایران نیز 
متعج���ب کرد و دست کم نگارنده، چندین بار دربارۀ آن 
ب���ا سؤاالت و اعتراضات آشنایان مواجه شده است. این 
طنز و یا شبیه آن در برخی کشورهای سنی مذهب نیز، به 
گوش گروه هایی از مردم رسیده است و برخی آن را به واقع 
خبری واقعی از ایران دانسته اند! پاسخ من به آن آشنایان 
معت���رض و پاسخ ما به مردی که در آنجا ما را با این سؤال 
گر نوشته ای هم  روبرو کرد، این بود که اینها دروغ است و ا

در این باره وجود دارد، طنز و تهمت و افتراست.

یالنک���ا، گفتنی است که  درب���ارۀ موقعیت تشی���ع در سر
کنون س���ی طلبۀ شیعی از این کشور در حوزه  علمیۀ  هم ا
قم تحصیل می کنند و سه برابر این عدد، فارغ التحصیل 
و راه���ی کشور خود شده اند. این طالب، پس از بازگشت 
ک���ز شیعی فعالی���ت می کنند  ب���ه وطن، در م���دارس و مرا
یالنک���ا توفیقاتی نیز  و تا کن���ون در گسترش تشی���ع در سر
داشته اند. این توفیقات، غیر از اهتمام شیعیان، وامدار 

آزادی عقیده و مذهب در این کشور است.8

8. ن���زد بوداییان، ارتداد جرم نیس���ت و همین مسئله حساسیت آنها 

یست  ی و ز فرق ها است؛ اما مردمی که عزم اخالق مدار
ی���ان مهلکی از دین باط���ل نمی بینند؛  معن���وی دارند، ز
ین دین و  چنان ک���ه م���ردم بدنه���اد و بی مب���االت، از بهتر

آیین طرفی نمی بندند؛ نه در دنیا و نه در آخرت.

مسلمانان سریالنکا
یالنک���ا، اقلیت���ی توانمن���د و کنشگرن���د.  مسلمان���ان سر
یالنکا  ی از عرصه های اقتص���ادی و سیاسی سر بسی���ار
ین  در دس���ت مسلمان���ان است. تجارت چ���ای )مهم تر
یبًا  راع���ی کش���ور( و سنگ های قیمت���ی، تقر محص���ول ز
کث���ر مسلمانان  در انحص���ار مسلمان���ان است. مذهب ا
یایی، شافعی است. حدود هزار شیعه نیز  یرۀ رؤ ای���ن جز
ی از آنها تشیع  کثر یا بسی���ار در آن زندگ���ی می کنند ک���ه ا
خ���ود را وام���دار انق���الب اسالم���ی ایران ان���د. در دی���دار با 
یالنکا، دانستیم  خانواده ای شیعی در جنوب شرقی سر
یق عالقه به امام خمینی و انقالب  که پدر خان���واده از طر
اسالمی ایران، شیعه شده است. در این دیدار که برخی 

از معتم���دان مح���ل و چن���د ت���ن از پیروان اه���ل سنت نیز 
حضور داشتند، یک���ی از همراهان هیئت ایرانی، دربارۀ 
باوره���ای شیعی سخن گف���ت. تا وقت���ی سخنرانی او بر 
ک���ت و آرام  مح���ور کلی���ات و مشترکات ب���ود، همگی سا
گوش می دادند؛ اما آنگ���اه که وارد جزئیات شد و برخی 
ی کرد، م���ردی برخاست و  باورهای سلب���ی را نیز یادآور
رف���ت. صاحب خانه گف���ت: او مولوی اس���ت.7 در همان 
جم���ع، یک���ی از حاضران ک���ه مذهب تسن���ن داشت، از 
ق���رآن شیعی و ف���رق آن با قرآن اهل سن���ت پرسید. سؤال 
او تعجب ما را در پی داشت. ادامه داد: در اینجا شایعه 
است ک���ه قرآن شیعی���ان، غیر از ق���رآن مسلمانان است! 
م���ا توضیح دادیم ک���ه چنین نیست. ام���ا او افزود چنین 
شایع���ه ای به تازگی رون���ق دوباره ای یافت���ه است. وقتی 
یالنکا شنیدیم،  همی���ن سؤال را از یکی دیگر از م���ردم سر

کشورهای سنی مذه���ب، به روحانیان  نک���ا، مانن���د اکثر  یال 7. در سر
یند. اهل سنت، مولوی می گو

یر آتش جن���گ بیرون  یالنک���ا دو س���ال است ک���ه از ز سر
کن���ون ب���ه آین���ده ای می اندیش���د ک���ه در  آم���ده اس���ت و ا
مال���زی و هند و سنگاپور،5 رح���ل اقامت افکنده است. 
رسانه ها سع���ی فراوانی در شادی بخشی به مردم دارند.  
افسردگ���ی ناشی از 26 سال جن���گ، خنده را از لب های 
م���ردم گرفته است؛ اما حل���م و خوشخویی را نه. به گفتۀ 
مترجم سینهالی ما، به رغم فقر شدید، دادگستری های 
یالنک���ا خلوت است و مساجد و م���دارس، شلوغ. به  سر
ادع���ای آمار رسم���ی، نزدیک به نود درص���د مردم، سواد 
گری آیین بودا،  خوان���دن و نوشتن دارند. این آمار و مدارا
یستی را هموار کرده است. بودا، به آنان  زمینه ه���ای هم ز
آموخت���ه اس���ت که خی���ر در صلح است و ش���ر در جنگ. 
ان���دک صل���ح، بهتر از بسی���اِر جنگ اس���ت. جنگ، حق 
گ���ردان بودا،  را باط���ل می کند و صل���ح، باطل را حق. شا

ی و نرمی اند.  استادان صبور

یالنک���ا ب�����������رای دین پژوه������������ان و  درس مه����������������م سر
یان  جامعه شناسان،  آن است ک���ه می توان مانند هندو
غ���رق مجسم���ه و رنگ و دود ب���ود، اما اخالق���ی و معنوی 
یس���ت. می توان پی���رو پیامبری بود ک���ه از او جز چندین  ز
هزار تندیس سنگی و چند آموزۀ کلی در دست نیست، 
ام���ا جه���ان را سرش���ار از تحسی���ن و اعجاب ک���رد. دین، 
مخترع اخالق نیست، پشتیبان و برای کمال بخشی به 
یشه در فطرت دارد و دین  بیت، ر آن اس���ت.6 اخالق و تر
یشه ای  گ���ر رگ و ر یش���ۀ کهن است. ا ی این ر ب���رای آبیار
ی آن،  نباش���د و زمی���ن ب���ه خ���واب ابد رفت���ه باشد، آبی���ار
گر مردم � به  ی. ا ین آب جار سودی ندارد؛ حتی با زالل تر
ین  ه���ر دلیلی � اخالق من���د و آداب دان باشند، ناقص تر
یست اخالق���ی آنان م���دد می رساند و یا  دین ه���ا نی���ز به ز
یالنکا، آیین هایی  یانی به آن نمی زند. در سر دست کم ز
یش���ه در آسم���ان دارن���د و نه پای ب���ر زمین  اس���ت ک���ه نه ر
یست اخالق���ی و معنوی م���ردم را دچار  عقالنی���ت؛ اما ز
یشۀ اخالق در جایی دیگر است  یرا ر بحران نکرده اند؛ ز
ی  و ادی���ان و آیین های معن���وی، عه���ده دار مساعدساز
یشه  زمی���ن و هوا برای رشد شاخه هایی است که از این ر
یس���ت اخالقی کافی  گ���ر بودایی بودن برای ز یند. ا می رو
ی را باید در کشور بودایی  ب���ود، همین مقدار اخالق مدار
ی، میان دین حق با دین باطل،  تایلند نیز می دیدیم. آر

نکا  یال 5. در دیداره���ا و گفت وگوه���ای متعدد با م���ردم و نخبگان سر
کنون���ی سنگاپ���ور را شایستۀ خود  ک���ه آن���ان وضعی���ت  یافتی���م  در
گر 26 سال درگیر جنگ نمی شدند،  می دانند. عقیده داشتند که ا

کنونی سنگاپور، به آنان تعلق داشت. موقعیت علمی و توسعۀ 
ک���ه » اّنی ُبعثت  گرام���ی اس���الم؟ص؟ نیز نقل ش���ده است  6. از پیامب���ر 
ق«. )مستدرک الوسائل؛ ج11، ص 187، باب6،  تّمم مکارم االخال أل
ح1(. چنان ک���ه پیداس���ت آن بزرگ���وار نیز بعثت مب���ارک خویش را 

برای اتمام اخالق دانسته اند، نه برای اختراع  آن.

درس مهم سریالناک 
برای دین پژوهان و 

جامعه شناسان، آن است که 
یم توان مانند هندویان غرق 
جممسه و رنگ و دود بود، اما 

اخالیق و معنوی زیست.
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یقت را ب���ه محاق برد.  یعت و طر چن���دان نیست ک���ه شر
یعت غالب  یقت بر شر گ���ر در میان مسلمانان ترکیه، طر ا
یقت  یعت جایی ب���رای طر گر در عربست���ان شر اس���ت و ا
یالنک���ا ای���ن دو دوش به دوش  نگذاشت���ه اس���ت، در سر
بی،  یکدیگ���ر پیش می روند و جز دیواره���ای مدرنیتۀ غر
یالنک���ا، بودیزم  س���دی در براب���ر آنها نیس���ت. اس���الم سر
ی ب���ا برخ���ی  نیس���ت، ام���ا همدل���ی و همسوی���ی بسی���ار

آموزه های اخالقی و معنوی آن دارد.

یالنکا این نکت���ه نیز گفتنی است که  درب���ارۀ اسالم و سر
گرچه در این کشور، ِع���ده و ُعّدۀ چندانی ندارد،  اس���الم ا
در همسایگ���ی آن، یعن���ی در کش���ور مالدی���و، برخ���وردار 
ی���ره ای دیگ���ر در  از بیشین���ۀ مطل���ق اس���ت. مالدی���و، جز
یبًا صد در  یالنکا است که م���ردم آن، تقر همسایگ���ی سر
یالنکا دارند.  ص���د مسلمان اند و نیز روابط نزدیکی با سر
ی از کشورها  ی است که سفیر بسیار این نزدیکی به قدر
یالنک���ا، سفی���ر آن کشوره���ا در مالدی���و نیز هست؛  در سر

یعنی یک سفیر برای دو کشور. 

نی���ز گفتنی است دولت مرک���زی و شهروندان بودایی، از 
ناحیۀ مسلمان���ان هیچ گونه نگران���ی و احساس خطری 
ی���را شم���ار مسلمان���ان در این کش���ور به حدی  ندارن���د؛ ز
نیس���ت ک���ه فعالیت ه���ای آن���ان، دین رسم���ی و دولت 
بودای���ی کشور را تهدید کن���د؛ بدین رو برخ���ورد امنیتی 
ب���ا اس���الم و مسلمانان، در ای���ن کشور هیچ گ���اه به چشم 
نخورده است. در برابر، مسلمانان نیز سخت می کوشند 
ی  آرای سیاسی و گرایش های خاص خود را در کشوردار
از راه ه���ای مدن���ی و تشکی���ل اح���زاب پیگی���ری کنن���د. 
اجتناب از جن���گ و درگیری، اصل هم���ۀ فعالیت های 
گرچه هن���وز زمین���ۀ نزاع  های  دین���ی و سیاس���ی اس���ت؛ ا

نژادی کاماًل محو نشده است.

کز دینی نگاه کارکردی به مرا
دربارۀ معاب���د و مساجد سریالنکا، نکتۀ مهم و متفاوت، 
کم و کیف آنهاست. در سریالنکا بر خالف هند و مالزی، 
خب���ر چندانی از معابد بزرگ یا مساجد عظیم نیست. اما 
از جه���ت شمار، بر آن دو کشور غلبه دارد؛ به سخن دیگر، 
در سریالنکا، مسجد و معبد، بیش از آنکه نشانۀ مدنیت 
باشد، آشیانۀ معنویت است. توجه واقع بینانه به کارکرد 
معابد و مساجد، مردم این دیار را واداشته است به جای 
خلق چند بنای عظیم و چشمگیر، صدها بنای کوچک 
و دلنشی���ن بسازند؛ بدین روست ک���ه هیچ کوی و برزنی 
گرچه بنای  از مسج���د یا کلیس���ا یا معبد خالی نیس���ت؛ ا
هی���چ یک از آنه���ا چنان عظیم و باشک���وه نیست که نام و 
آوازه ای در جه���ان داشته باشد. این شیوۀ مسجدسازی 
و معبدگست���ری، حکای���ت از نگاه مردم ای���ن سرزمین به 

بنابرای���ن، اس���الم ن���ه از راه جن���گ، که از رهگ���ذر صلح و 
یالنک���ا گذاشت. زمین���ۀ دوم  ک سر صف���ا، قدم ب���ه خ���ا
یبا، بیشینگ���ی بوداییان  ی���رۀ ز ب���رای تص���وف در این جز
در آن اس���ت. فرهن���گ و گفتمان���ی ک���ه از آموزه های بودا 
ی ب���ا قرائت های  ئ���م بسیار سرچشم���ه گرفته باشد، تال
عرفان���ی از دی���ن دارد و بدی���ن رو اس���الم صوفیان���ه، راه 
یستی ب���ا بوداییان را به  آسانی پیم���ود و وارد دل ها و  همز

خانه های مردم شد.

در قرن ه���ای پسی���ن، همزیست���ی ب���ا بودایی���ان و دوری از 
مج���ادالت کالم���ی، مسلمانان ای���ن مناطق را ب���ا عرفان 
ی���ن نزاع  و تص���وف مهربان ت���ر ک���رده اس���ت. شاید مهم تر
اسالمی در سریالنکا، نزاع میان وهابیت و تصوف است. 
عربستان طرف سلفی های وهابی را گرفته است و ایران 
ب���ه اه���ل طریقت، ی���اری می رسان���د. این سخ���ن که »در 
زه ب���ا وهابیت را تص���وف بر دوش  غیبت تشی���ع، بار مبار

می کش���د«، ه���ر روز در سریالنک���ا تجربه می ش���ود؛ از این 
روست که جمعیت علمای سریالنکا که صبغۀ سلفی 
دارد و عه���ده دار مرجعی���ت دین���ی و ِافتای���ی مسلمانان 
ی���ش نش���ان  اس���ت، روی خوش���ی ب���ه صوفی���ان و دراو

نمی دهد؛ اما از درگیری با آنان نیز خودداری می کند.

ح���ال  عی���ن  در  و  یعت گ���را  شر یالنکای���ی،  سر اس���الم 
یقت ک���ه آرمان  یع���ت و طر یقت خوس���ت. جم���ع شر طر
یالنکا  اهل معرفت است، در اندازه های مختلف در سر
ی از آموزه ها  یژه آنکه بسی���ار به وق���وع پیوسته است؛ به و
و برنامه ه���ای تکلیف���ی اس���الم، مانن���د حرم���ت شراب و 
زنا،9 با باورهای بودایی���ان نیز همسو و هماهنگ است. 
کش���ور،  ی���زی و الابالی گ���ری در ای���ن  ی، دین گر بزه ک���ار

نکا، رابطۀ جنسی میان دختر و پسر، در هر حدی، مذموم  یال 9. در سر
و بلک���ه جرم است؛ ام���ا دوست���ی و رفت و آمده���ای معمولی میان 

آنان، معمول و پذیرفته است.

ی، دانستنی  درب���ارۀ نفوذ اس���الم در سطح کالن کش���ور
اس���ت ک���ه عید فط���ر، از تعطی���الت رسمی کش���ور است 
و برنامه ه���ای دولت���ی، هماهنگ���ی مناسب���ی ب���ا اعیاد و 
روزهای مه���م اسالمی دارد. ذبح گوش���ت در این کشور 
در دست مسلمانان است و غذای حالل همه جا یافت 
ی و  ی ایران در طرح های سدساز می ش���ود. سرمایه گذار
یالنکا، آینده ای روشن تر  ی در سر برق رسانی و تأمین انرژ

را برای اسالم و تشیع در این منطقه نوید می دهد. 

نرمخوی���ی و آداب دان���ی مسلمانان، از آن���ان شهروندانی 
شریف و نوع دوست ساخته است. اخالق عمومی مردم 
و مسلمانان در سریالنک���ا، به گونه ای است که گروه های 
تن���درو، همچ���ون وهابیت را نی���ز در آنج���ا رام کرده است. 
وهابی���ت سریالنکایی، غیر از وهابی���ت عربستان است. 
آنان نیز کم وبیش گفت وگو را تاب می آورند و در میان شان 

چندان خبری از فتواهای شداد و غالظ نیست.

ی از جمعیت  یالنک���ا، با وج���ود برخ���وردار اس���الم در سر
ی چشمگی���ر و فع���ال دارد.  ان���دک )ح���دود 8( حض���ور
ص���دای اذان همه جا به گوش می رس���د. شمار مساجد 
در ای���ن کش���ور بودای���ی، به ح���دی است ک���ه فاصلۀ هر 
ین مسج���د، بیشتر از همی���ن فاصله،  خان���ه ت���ا نزدیک تر
در کشوره���ای اسالمی نیست. در می���ان معابد بودایی، 
ی س���ر برافراشته ان���د و از هر  گنبد ه���ا و مناره ه���ای بسیار
معبد هن���دو تا مسج���د مسلم���ان، راه چندانی نیست. 
بودی���زم هی���چ مزاحمت���ی ب���رای اس���الم فراه���م نک���رده 
ک  ی���ان را ناپا اس���ت. مسلمان���ان نی���ز بودایی���ان و هندو
نمی شمارند. محل اقامت ما در شهر کلمبو که صاحب 
آن دل در گ���رو اس���الم داش���ت، در محاص���رۀ خانه ه���ا و 
شهروندان���ی بودایی ب���ود؛ با ای���ن حال، از پنج���رۀ اتاق، 
گنبد مسجدی بزرگ به چشم می خورد و از همان پنجره  

هر روز صدای اذان به اتاق ما می آمد.

یالنکایی، اسالم معنوی و فردی است و مهد  اس���الم سر
یه، رفاعیه، شاذلیه  سالسل صوفی���ه و فرق تصوف. قادر
یشی در میان مسلمان  و نقشبندیه، فرقه های مه���م درو
یالنکای���ی اس���ت. نهادینگ���ی تص���وف اسالم���ی در  سر
یالنک���ا، دو دلیل عمده دارد: نخست منشأ اسالم در  سر
یق تصوف  یخ، اسالم از طر ای���ن دیار است. به گواهی تار
یالنکا، نخستین  وارد ای���ن کش���ور شده است. م���ردم سر
ب���ار با اس���الم صوفیان���ه آشن���ا شدن���د و آن را پسندیدند. 

نکا نیز عماًل در  یال کرده است. مسلمانان سر کمتر  را به ادیان دیگر 
گفتۀ چند تن  گرچه به  مقاب���ل ارتداد، واکنشی نشان نمی دهن���د؛ ا
نکایی، در می���ان مسلمانان آن کشور، ارتداد یا  یال از مسلمان���ان سر
گذشته از آنکه واکنش در برابر ارتداد  نیست یا بسیار اندک است. 
ک���ه از آنان برای  یرا قانونی  ب���رای مسلمان���ان، ممکن هم نیس���ت؛ ز

کند، وجود ندارد.  اجرای حکم ارتداد پشتیبانی 

اسالم سریالناکیی، اسالم 
معنوی و فردی است و 

مهد سالسل صوفیه و فرق 
تصوف. قادریه، رفاعیه، 
شاذلیه و نقشبندیه، 

فرقه های مهم دروییش در 
 میان مسملان

 سریالناکیی است.
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ی  یالنکا، ظرفیت فراوان این کشور برای سرمایه گذار سر
ی اس���ت. نی���ز مردم  ی���ژه در زمین���ۀ ان���رژ اقتص���ادی، به و
یالنک���ا زمین���ۀ فراوانی ب���رای همگرایی ب���ا مسلمانان  سر
یشه در  جه���ان دارند. ای���ن زمنیۀ روان���ی و اجتماع���ی، ر

یخی این کشور دارد. فرهنگ و سرنوشت  تار

مسائل و مصائب سریالنکا
ی���ن مشک���الت  فق���ر و افسردگ���ی پ���س از جن���گ، مهم تر
ی از مسائ���ل ای���ن کش���ور نی���ز به  یالنکاس���ت. شم���ار سر
بیت اجتماع���ی م���ردم آن بازمی گردد. در  روحی���ات و تر
کثر م���ردم در امر بهداشت و  ای���ن میان، بای���د از کوتاهی ا
عالق���ۀ بسیار آنان به بوق ه���ای ممتد در هنگام رانندگی 

)آلودگی صوتی شدید در خیابان ها( یاد کرد.

 روحی���ۀ خ���اص این م���ردم، عزم آن���ان را ب���رای شکوفایی 
ب���رو کرده اس���ت. پیشرفت و  تی رو اقتص���ادی ب���ا مشکال
توسعه، هنوز در مرکز توجهات مردم قرار نگرفته است و این 
کم توجه���ی را می توان در مسائل جزئی آنان دید. کارهای 
بسی���اری است که مردم در اوج فق���ر و ناداری، از عهدۀ آن 
یست؛ اما  یباسازی خانه ها و محیط ز برمی آیند؛ مانند ز
اهتمام چندانی به آن نیست. گویا قناعت و بسندگی به 
یخی آنان شده و این شیوۀ زندگی،  وضع موجود، سیرۀ تار
مان���ع برخ���ی توسعه ه���ای ض���روری در آن کش���ور است. 
امور بسی���اری است که با اندکی هم���ت و عزم، به سامان 
می ش���ود و نیازی ب���ه ث���روت و دخالت دولت ن���دارد؛ اما 
بسندگی به وضع موجود، مردم را از آنها بازداشته است.10

یباست، نوعی از  کتاب کوچ���ک ز یتانیایی  10. شوماخ���ر، نویسندۀ بر
گرایش بودایی پیشنهاد می کند  کشورهای فقیر، با  اقتص���اد را در 
یالنک���ا در این سال ها آن را تجربه می کند. در این اقتصاد،  که سر

کوچک و پیوسته است. تکیه بر بنگاه های 

یالنک���ا، مردم���ی را دیدم ک���ه ای���ران را می شناختند و   سر
گاه بودند.  از مواض���ع ما در مسائ���ل جهانی، بیش وک���م آ
یالنکا،  ای���ران، در همۀ سال ه���ای جنگ داخل���ی در سر
ب���ه دول���ت مرک���زی آن کم���ک مالی ک���رده اس���ت و هنوز 
طرح های اقتصادی بزرگ���ی را در آنجا اجرا می کند. این 
یالنک���ا را، دوستدار ای���ران و ایرانیان  کمک ه���ا م���ردم سر
کرده است. این دوستی که بیشتر پایه های اقتصادی و 
اندکی سیاسی دارد، هنوز وجهۀ فرهنگی نیافته است. 
یم  از دانشگ���اه تا حوزه ه���ای علمیه، جایی نب���ود که برو
و تقاض���ای کم���ک اقتص���ادی از دول���ت ای���ران نداشته 
باشن���د. در مقاب���ل، ای���ران نیز از چ���ای، می���وه، کائوچو و 
یالنک���ا در مجام���ع بین الملل���ی، ف���راوان  امتی���از رأی سر
استف���اده می کند. ت���ا این زمان، جز کم���ک اقتصادی از 
ی سیاسی در سازمان ملل از سوی  سوی ایران، و همکار
یالنک���ا، رابطۀ مهم دیگری می���ان این دو کشور نبوده  سر
کز فرهنگی و دینی ایران، اند ک اندک  است؛ اما گویا مرا

یالنکا پی برده اند. به موقعیت بکر و زمینۀ مساعد سر

یالنکا برای ای���ران، گرایش مالیم ضد  اهمیت دیگ���ر سر
ب���ی در می���ان دولتم���ردان و م���ردم ع���ادی ای���ن کشور  غر
ی انگلیس  اس���ت. این گرای���ش، غیر از سابقۀ استعم���ار
در ای���ن منطقه، عل���ل و سرچشمه های دیگ���ری نیز دارد 
ک���ه فقر و نف���وذ فرهنگ چین در بخش���ی از مناطق کشور، 
یالنکا، به اندازه  از آن جمل���ه است. غرب ستی���زی در سر
و به معن���ای غرب ستیزی در برخ���ی کشورهای اسالمی 
بیش رگه های���ی از بدبینی  نیس���ت؛ ام���ا به ه���ر روی کم و
یکا در میان مردم به چش���م می خورد. این  به غ���رب و آمر
یالنکا  گرایش کمرنگ، انگیزۀ ایران را برای دوستی با سر
دوچندان کرده است. انگیزۀ دیگر ایران برای دوستی با 

کز دینی دارد. مردمی که مسجد و معبد را جایی برای  مرا
عبادت خدا می دانند، نه وسیله ای برای فخرفروشی به 
جهانیان و اثبات توانایی خود در بناسازی، صد مسجد 
و معب���د کوچ���ک را ب���ر دو ی���ا چن���د مسجد و معب���د بزرگ 
ترجی���ح می دهند. این شیوۀ پسندی���ده در معبدسازی، 
دسترس���ی همیشگ���ی همگ���ان را ب���ه مکان���ی مناس���ب 
ب���رای عبادت خ���دا فراهم می س���ازد؛ بدی���ن روست که 
شهرون���دان و مساف���ران میان شهری، هرگ���اه اراده کنند، 
ی���ن فرص���ت، کن���ار مسج���دی ی���ا معب���دی یا  در کوتاه تر

کلیسایی فرود می آیند و نماز و سجده می گزارند. 

ب���ه گواهی آم���ار، شم���ار معاب���د، مساج���د و کلیساهای 
یالنک���ا، پ���س از سونام���ی 2007 می���الدی، افزای���ش  سر
تصاع���دی یافت���ه اس���ت. ای���ن آم���ار جامعه شناخت���ی، 
حکای���ت از توفیق کارکرد طبیع���ی دین در میان مردمان 
مصیب���ت زده دارد. سونام���ی س���ال 2007، بخش ه���ای 
یرۀ آسیب پذیر را نابود کرد و جمعیت  وسیع���ی از این جز
فراوان���ی از م���ردم فقیر، خش���م بی محاب���ای طبیعت را به 
ی های روزاف���زون در آن  چش���م سر دیدن���د. فق���ر و گرفتار
س���ال بال، مردم را بیش از ه���ر دورۀ دیگری، راهی مسجد 
کز دینی رو به  و معب���د کرد و از آن سال تا کن���ون، شمار مرا

فزونی گذاشته است.

  ایران و سریالنکا
یالنک���ا، خ���ط هوای���ی وج���ود ن���دارد.  می���ان ای���ران و سر
هواپیم���ای حام���ل مساف���ران ایرانی، نخست ی���ا باید در 
دوحۀ قطر بنشیند و از آنجا راهی کلمبو شود یا از فرودگاه 
یالنک���ا پرواز کن���د. از دوحه ی���ا دبی تا  دب���ی ب���ه سوی سر
کلمب���و حدود پن���ج ساعت باید در هواپیم���ا نشست و از 

باالی اقیانوس هند گذشت.

یژه در میان  یره، نام���ی آشناست؛ به و »ای���ران« در این جز
مردم���ی که اخبار سیاسی و اقتص���ادی کشور خود را پی 
گاهی و حساسیت  یالنکا، آ یژگی های سر می گیرند. از و
م���ردم فقیر آن، به اخبار سیاسی روز است. سفیر ایران در 
ین شهرهای  یالنکا می گفت: در یکی از دورافتاده تر سر

اسالم سریالناکیی، 
شریعت گرا و در عنی حال 

طریقت خوست. مجع شریعت 
و طریقت که آرمان اهل 

معرفت است، در اندازه های 
خمتلف در سریالناک به وقوع 

پیوسته است.
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تحقیر کنند. مشکل ساعت، تقریبًا همه جا بود. بر خالف 
ایران که ساع���ت، جزء الینفک دست  ها و دیوارهاست، 

در سریالنکا، بر دیوارها نشانی از ساعت نیست.

استادان���ی ک���ه م���ا با آن���ان دی���دار و گفت وگ���و کردیم، در 
رشته های مختلف، از جمله زبان شناسی و هیپنوتیزم، 
تحصی���ل ک���رده بودند. تمای���ل و رغبت هیئ���ت ما برای 
فه���م و درک باورهای بودایی، بسی���ار بیش از تمایل آنان 
یبًا هیچ  ب���رای آشنایی بیشت���ر با اسالم و ای���ران ب���ود. تقر
سؤال���ی نمی کردند و بیشتر مایل بودند پرسش های ما را 
پاس���خ دهند. این وضعیت در مالقات با هندوها، اهل 

تصوف و مسیحیان نیز به چشم می خورد. 

پذیرای���ی از هیئ���ت ایران���ی در این دانشگ���اه جالب نظر 
ی بیسکویت محلی. وقتی این  ب���ود: فقط چای و مقدار
پذیرای���ی را با پذیرایی هایی که در ای���ران از هیئت های 
خارج���ی می ش���ود، مقایس���ه می کنی���م، ب���ه ای���ن نتیجه 
یالنکای���ی، پذیرای���ی ب���ا  می رسی���م ک���ه در فرهن���گ سر

خوردنی ها چندان معمول نیست. 

یالنک���ا نیز، جز  در دانشگ���اه اسالم���ی جن���وب ش���رق سر
گ���زارش و چند پیشنهاد فرهنگی، سخنی نشنیدیم. اما 
هیئ���ت ایرانی، پیوسته در پ���ی آشنایی بیشتر با فرهنگ 
ی���ت دانشگاه���ی در ای���ن نقط���ۀ جه���ان ب���ود. در  و مدیر
دانشگ���اه مذکور نیز، آنچه اعجاب م���ا را بیش از همه جا 
برانگیخت، نحوۀ پذیرایی آنان بود. در برابر هر یک از ما، 
بشق���اب کوچک���ی گذاشتند که در آن، س���ه دانه انگور، 
چند پارۀ کوچ���ک از یک سیب و دو قسمت بسیار نازک 
از ی���ک پرتقال ب���ود. بنابرای���ن همۀ هیئ���ت ایرانی با یک 
پرتقال و یک سی���ب و یک خوشه انگور پذیرایی شدند. 

کستر، سوزاننده و خطرزاست.  یر خا در ز

دیدارها و گفت وگوها
یب���ًا ب���ا نمایندگان هم���ۀ ادیان و  یالنک���ا، تقر در سف���ر سر
یقت، دیدار و گفت وگو کردیم. در همۀ  فرقه های مهم طر
ای���ن گفت وگوها، آنچه بی���ش از همه به چشم می خورد، 
کمرنگ ک���ردن  سع���ی همگ���ان ب���ر ط���رح مشترک���ات و 
یژۀ قرن ماست. پیش  اختالفات بود. این عقالنی���ت، و
ی تفاوت ها  از ای���ن، بیشتر گروه ه���ا در پی برجسته س���از
ی���را موجودیت خ���ود را در  یژگی ه���ای خ���ود بودن���د؛ ز و و
کن���ون همه به این نتیجه  نف���ی دیگری می دیدند. گویا ا
رسیده ای���م ک���ه دنیا برای همۀ م���ا جا و امکان���ات دارد و 

یم. ی به حذف همدیگر ندار نیاز

در دی���دار از دانشگاه کاالنیا )مرکز مطالعات علوم انسانی 
بودایی���ان(، با چندی���ن استاد بودای���ی و مانک )روحانی 
بودای���ی( گفت وگو کردیم. بنای دانشگ���اه بسیار ساده و 
فرسوده ب���ود. ساده ترین دبیرستان ه���ای تهران، وضعی 
بهت���ر از این دانشگ���اه بودایی در مهم تری���ن کشور بودایی 
جه���ان دارد. خب���ری از قفسه ه���ای ممل���و از کت���اب نبود. 
یک���ی از آن���ان، خبر از دی���دارش در ق���م، از دانشگ���اه ادیان 
داد و نی���ز از انبوهی کتاب های بودای���ی و بوداشناسی در 
این دانشگ���اه، اظهار شگفت���ی  کرد. آموزه ه���ای بودایی، 
دست کم در قرن های نخس���ت، شفاهی و سینه به سینه 
ب���وده اس���ت و کم رونقی کتاب و فلسفی���دن در میان آنان 
به خوبی مشاه���ده می شود. غیر از کتاب، دیوارهای این 
دانشگ���اه و نی���ز دانشگاه ه���ای دیگری که م���ا دیدیم و نیز 
در هتل���ی که اقامت داشتی���م، رابطۀ حسنه ای با ساعت 
نداشتند. گویا بودا به آن���ان آموخته است که گذر زمان را 

از ضعف های آزاردهندۀ این کشور، جاده های کم عرض 
و شل���وغ آن اس���ت. نی���ز بای���د از رسانه ه���ای تصوی���ری آن 
گف���ت که رقص و آواز، بیشتری���ن برنامه های آن را تشکیل 
می دهن���د. می���ان برنامه ه���ای تفریح���ی ب���ا برنامه ه���ای 
آموزشی و اجتماعی در ای���ن رسانه ها تناسب معناداری 
وج���ود ن���دارد. تأثیرگی���ری از هند در اقتص���اد و سیاست و 
فرهنگ، این کشور را در مسیر بومی سازی دچار مشکالت 
فراوان���ی ک���رده است. شهرهای ب���زرگ و کوچک آن، غرق 
تبلیغ���ات کاالهای مصرفی اس���ت و تقریبًا هیچ تبلیغی 

بدون استفاده از تصاویر زنان، وجود ندارد.

یالنک���ا، جایگاه  فرهن���گ نظ���ری و تفک���ر فلسف���ی در سر
ی ندارد. غلبۀ آیی���ن بودا را در این سرزمین، باید  درخور
از عوامل ضعف تفکر فلسفی در آنجا دانست. بودیسم، 
بی���ش از آنکه مغ���ز را بشوراند، قل���ب را در خلوتکدۀ انس 
یر سای���ۀ بودا، فلسفه جان  ک���ی می نشاند؛ بدین رو  ز و پا
نمی گی���رد. روی سخن بودا نخست با قلب پیروان خود 
اس���ت و ای���ن نوع مخاطب���ه، چندان خوشاین���د فلسفه و 

مشرب عقل گرایی نیست.

تعارض���ات فک���ری می���ان پی���روان ادی���ان مختل���ف در 
گرچه ب���ه درگیری های لفظی و  کشورهای این چنینی، ا
کنده  ی���دی نمی انجامد، سرمایه های فکری آن���ان را پرا
می کن���د و تمرکز نظری را از ایشان می گیرد. از سوی دیگر، 
مسائ���ل فک���ری کشورهایی ک���ه میزبان چندی���ن دین و 
آیین ان���د، بیشتر معطوف به داخ���ل خواهد بود تا بیرون؛ 
بدی���ن روس���ت که مسائ���ل جهان���ی در فلسف���ۀ معاصر، 
یس���ت لیبرالی، چندان  مانن���د مبانی نظری مدرنیته و ز
نظره���ا را جل���ب نمی کن���د. بودایی می کوش���د از هویت 
ی کن���د و هندو نگران  دین���ی خود در برابر هن���دو پاسدار
جایگ���اه مردمی خ���ود در برابر اسالم اس���ت و مسلمان به 
مرزهای عقیدتی خ���ود می اندیشد. این درگیری ناپیدا 
ی���ر پوست شهر، قوای فکری آن���ان را مشغول به خود  در ز
می کن���د و از آنچ���ه در دنی���ای پیرامون می گ���ذرد، غافل. 
یالنک���ا و مال���زی، آموخته ان���د چگون���ه  م���ردم هن���د و سر
همدیگر را تاب آورن���د؛ اما ضعف تفکر فلسفی در میان 
یستی را در میان آنان شکننده  آنان، پایه های نظری هم ز
یست���ی، آنچن���ان ک���ه در کشوره���ای  ک���رده اس���ت. هم ز
توسعه یافته به چشم می خورد، به راحتی فرونمی پاشد؛ 
یست���ی شهروندان بیشت���ر بر پایۀ  ی که هم ز ام���ا در کشور
یخی اس���ت، لرزنده و لغزنده  سنت ه���ا و تجربه های تار
اس���ت؛ بدین روس���ت که گروهی مسلح ب���ه نام ببرهای 
تامی���ل، توانس���ت 26 س���ال، ای���ن کش���ور را درگیر جنگ 
نژاده���ا بکند. نیز درگیری های گاه به گ���اه در هند، میان 
مسلمانان و هندوه���ا را می توان مثال زد که چونان آتش 
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در دی���ار بودا و هندو، بیش از آنکه خ���ود را رقیب همدیگر 
بدانند، رفی���ق یکدیگر می بینند. در ای���ن دیدار، هیئت 
کات اس���الم و مسیحیت اصرار  مسیحی ف���راوان بر اشترا
داشتن���د. همراه���ان هیئ���ت م���ا نی���ز برخ���ی دیگ���ر از این 

کات را شمردند. اشترا

در همی���ن دیدار، یک���ی از کشیش ها دربارۀ حکم ازدواج 
مسلم���ان ب���ا مسیح���ی در دین اس���الم سؤال ک���رد. یکی 
کل���ی داد و ب���ه برخ���ی  از همراه���ان پاسخ���ی مجم���ل و 

اختالفات فتوایی نیز در این زمینه اشاره کرد.

یافتم،  آنچه در مجموع من از این دیدارها و گفت وگوها در
زمینۀ بسیار مساعد و هموار برای هم اندیشی  میان ادیان 
یس���ت دین���ی در هر ج���ای این دنی���ای پهناور  و امک���ان ز
اس���ت. ب���رای دین���داری، چیزی بی���ش از انگی���زۀ معنوی 
و ع���زم اخالق���ی، ض���رورت ن���دارد. هر ج���ا می ت���وان دین 
ی���د و خ���دا را پرستی���د و بندگ���ان او را از هر دی���ن و آیین  ز ور
دوس���ت داش���ت. ای���ن گم���ان که دین���داری موق���وف به 
ل���وازم و زمینه های بسیاری است، و ت���ا زمینه و زمانه مهیا 
نباشد، سجادۀ عب���ادت را نمی توان گسترد، خطاست. 
نیز در پ���اره ای از گفت وگوها، سخ���ن از »معابد همگانی« 
می رفت. گویا شماری از روشنفکران دینی در سریالنکا، 
در پ���ی احداث معبدهایی بودند که در آن هم بتوان نماز 
اسالم���ی خواند و هم نیایش بودایی کرد و هم مراسم آیین 
گرچه دور از  هندو را به جای آورد. چنین آرمان شگفتی، ا
دسترس می نماید،11 رؤیای بسیاری از نواندیشان دینی 
این منطقه محس���وب می شود. به گمان آن���ان، پایداری 
و گست���رۀ همزیست���ی میان پی���روان ادیان مختل���ف و گاه 
متضاد، لوازمی دارد که از جملۀ آنها امکان هم نشینی در 

نشست های معنوی است.12

گفت وگوه���ای شفاه���ی و  ک���ه آنچ���ه از  یافتی���م  نی���ز در
رو برمی آی���د، از هیچ نوشت���ه و پژوهش���ی  تعام���الت رودر
ساخت���ه نیست. لبخندها و دست هم را فشردن  و چشم 
در چشم هم دوختن، بخش مهمی از هم اندیشی است. 
ی اس���ت که پی���روان ادی���ان در هر فرصت���ی رو در  ض���رور
روی ه���م بنشینند و از باورهای خ���ود بگویند و بشنوند. 
ی از تضاده���ا، در سایۀ  هی���چ تردی���د ن���دارم ک���ه بسی���ار
رو رن���گ می ب���ازد و جای خ���ود را به  گفت وگوه���ای رودر

همدلی و نوع دوستی می دهد. چنین باد.

بارۀ پیروان ادیان دیگر.  11. به دلیل برخی احکام خاص دینی در
12. چنی���ن امکانی اکنون در برخ���ی دانشگاه های مهم جهانی فراهم 
که  ش���ده است. چندین دانشگاه معتبر جهان���ی را می توان نامبرد 
کلیسا است و هم مسجد و تمپل و  که ه���م  در آنه���ا معبدی است 

کنشت و هم ... .  هم 

ک را  تحت الشعاع خود ق���رار می دهد و این تصور خطرنا
پدید می آورد ک���ه شیعه، هویت و سخنی جز ضدیت با 
وهابیت ندارد؛ حال  آنکه ب���رای فعالیت های ایجابی، 

زمینۀ بیشتری در این گونه کشورهاست.

یالنکا، با جوانان  در یکی از م���دارس دینی در جنوب سر
یژه  و نوجوانان���ی آشن���ا شدی���م ک���ه دروس ح���وزوی، به و
دانش ه���ای قرآن���ی را ب���ا عالق���ۀ بسی���ار می آموختند. در 
برنام���ه ای که ب���ه مناسبت حضور هیئ���ت ایرانی ترتیب 
داده بودند، طلبۀ جوانی به نام محمد فیصل برخاست 
بی فصی���ح، نیم ساع���ت سخنران���ی کرد.  و ب���ه زب���ان عر
وی در سخن���ان خ���ود ب���ه س���ه تهدی���د بزرگ ب���رای امت 
ی���ف و تحجر. مسئوالن  اسالم���ی اشاره ک���رد: افراط، تحر
مدرسه می گفتن���د: این طلبۀ جوان، با همین فصاحت 
و بالغ���ت، قادر است ب���ه زبان انگلیسی ه���م سخنرانی 

کن���د. چنی���ن جوان���ان شورمن���د و فرهیخت���ه ای در میان 
یالنکا، نوید آین���ده ای روشن برای اسالم  مسلمان���ان سر

در این گوشۀ جهان می دهد.

در دی���دار و گفت وگ���و ب���ا چند ت���ن از کشیش���ان کلیسای 
کاتولیک سریالنکا، مهم ترین نکته ای که رد و بدل شد، 
تشک���ر آنان از هدیۀ ق���رآن به مسیحیان در یک���ی از مراسم 
مشت���رک میان مسلمان���ان و مسیحیان ب���ود. گویا در این 
مراسم، سفیر ایران به همۀ حاضران در آن برنامۀ فرهنگی، 
یبای���ی هدیه داده بود و آنان از این هدیه  قرآن کوچک و ز
سپاسگزاری می کردند. تشکر آنان از این هدیه، تعجب 
ما را برانگیخت؛ اما در در پایان سفر دانستیم که اقتضای 
همزیستی و همدلی در میان ادیان، جز این نیست. گویا 
این همزیستی و همدلی در میان مسلمانان و مسیحیان 
که پیروان ادیان آسمانی اند، بیشتر و آشکارتر است. آنان 

یک���ی از پیشنهاده���ای رئی���س دانشگ���اه ب���رای هیئ���ت 
ایران���ی، آن ب���ود ک���ه استادانی از ای���ران به ای���ن دانشگاه 
اع���زام شوند؛ اما با بودجۀ ایران. یعنی ایران، هم استاد را 
ینه های آن را بپذیرد. کمک های  بفرستد و هم هم���ه هز
یالنکا، این تصور را در م���ردم و مسئوالن این  ایران ب���ه سر
ی و  کشور پدید آورده است که وظیفۀ ایران سرمایه گذار
یالنکا، و  پشتیبان���ی است. احداث سد و کارخانه در سر
ف���روش اقساطی نفت و گاز، به این تصور دامن زده است 
ی ثروتمند و آمادۀ هرگونه کمک مالی به  که ایران، کشور

ی است. هر کشور

ی���ن  یق���ت رفاعی���ه، مهم تر در دی���دار ب���ا نمایندگ���ان طر
نکت���ه ای که مط���رح و دربارۀ آن گفت وگ���و شد، فعالیت 
یالنک���ا و حمای���ت عربست���ان از این نوع  وهابی���ت در سر
ین سّد  فعالیت هاس���ت. ب���ه گفتۀ آنان، تص���وف مهم تر
در براب���ر وهابی���ت در این کشور اس���ت. از همین رهگذر، 
خواه���ان کمک ایران ب���ه تصوف در ای���ن منطقه بودند. 
گم���ان برخی از اعضای هیئت ما، ای���ن بود که این گروه 
ی برای  ب���ا بزرگ نمایی خطر وهابیت، در پ���ی زمینه ساز
یاف���ت کمک ه���ای مال���ی از ای���ران اس���ت. در حضور  در
یالنک���ا، ب���ه پشتیبان���ی  و فعالیت ه���ای وهابی���ت در سر
عربست���ان، تردی���د نیس���ت؛ ام���ا آنچ���ه آن���ان وهابی���ت 
کی���دش بر صحابه،  می نامیدن���د، اندیش���ه ای بود که تأ
ی���ح و شدید  کید صر بی���ش از اهل بی���ت؟مهع؟ اس���ت. تأ
ی  بر صحاب���ه و سنت، لزوم���ًا وهابیت نیس���ت و همکار
بی را با گروه های اسالمی  عربستان و دیگر کشورهای عر
ی از کشوره���ای این چنین���ی، نبای���د لزوم���ًا به  در بسی���ار
معنای مقابله با اهل بیت رسول گرامی اسالم تلقی کرد. 
یالنکا،  در دیدار با برخی از اعضای جمعیت علمای سر
ک���ه مشه���ور ب���ه وهابی گ���ری و استم���داد مال���ی و فک���ری 
از عربست���ان سعودی ان���د، نشان���ه ای از تندروی  ه���ای 
یافتیم ک���ه برخی از آنان عالقۀ  کذای���ی ندیدیم؛ بلکه در
ی ب���ه ایران دارند. عین عبارت یک���ی از آنان، این  بسیار
ب���ود: »ایران، افتخار کشورهای اسالم���ی است«. در این 
دیدار، اعضای مهم جمعیت اسالمی، حاضر به حضور 
در جلس���ه نشدند و چن���د نمایندۀ ج���وان و کارمند خود 
را فرستادن���د. این رفت���ار، غیر از آنکه تحقی���ر مهمان بود، 
حکای���ت از آن دارد ک���ه متأسفان���ه برخی از آن���ان هنوز به 
رو و علمی پی نبرده اند. به  اهمی���ت گفت وگوهای رودر
یالنکاست که تنش های  گمان من، بر جامعۀ شیعی سر
خ���ود را با اهل سنت در حد گفت وگوهای علمی تقلیل 
ده���د و رگه ه���ای وهابی گ���ری در برخی از آن���ان را نادیده 
ی���را توجه بیش از حد ب���ه فعالیت های وهابی و  بگیرد؛ ز
ی���ژه به آنان، کلی���ت فعالیت های تشیع را  حساسیت و

بودیسم، بیش از آنکه 
مغز را بشوراند، قلب را 
در خلوتکدۀ انس و پایک 

یم نشاند؛ بدین رو  زیر سایۀ 
بودا، فلسفه جان نمی گرید. 

روی سخن بودا خنست با قلب 
پریوان خود است و این نوع 
خماطبه، چندان خوشایند 

 فلسفه و مشرب 
عقل گرایی نیست.


