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مهه نریوها، مهه قدرت ها، در هرجا هستند
 محتــــاج به وتجه خاص حضرت رضــــا  سالم اهلل علیه   هستند.

لحجـج علیه السالم   در ایــران از افتخارات کشور است وجود مرقد مطهر حضرت ثامن ا
 و باید هرچه یم وتانمی در بزرگداشت آن جایگاه رفیع تالش کنمی.

دیدار با اقشار مختلف مردم- 1394/6/4صحیفه امام، ج 16، ص: 388
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لخرســـــا. لبنـــان امحد ا
رئیس خدام امام رضـــا )ع( در سال 2015

از طرف مجمع جهانی خدام امام رضا)ع( و مدير انتشارات دارالحجه بيضاء

كتاب پيرامون امام رضا)ع( منتشر  كننده بيشترين 

Ahmad Alkharsa. Lebanon
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مکتــب امــام رضــا )ع( مکتــب 
همبســتگی و گفتگــو اســت

فعالیت هــای خودتــان بــه خصــوص در حــوزه 

ترويــج فرهنــگ رضــوی توضیحــی بفرماييــد.
کشــور لبنــان.  بنــده احمــد الخرســا هســتم از 
بیضــاء  دارالحجــه  انتشــارات  مدیــر  مــن 
هســتم. و دلیــل تشــرفم بــه عنــوان خــادم 
امــام رضــا)ع( در ایــن جشــنواره ایــن بــوده 
کتابهــای مربــوط ســیره  کــه بیشــترین  اســت 
امــام رضــا)ع( را مــن نشــر داده ام. در ســال 
خادمــان  جهانــی  مجمــع  طــرف  از   2015
خــدام  رئیــس  عنــوان  بــه  رضــوی  فرهنــگ 

شــدم.  انتخــاب  آســیا  در  امــام)ع( 
جهــت  در  کتــاب   14 انتشــارات مان  در  مــا 
ترویــج و نشــر معــارف و ســیره امــام رضــا)ع( 
کرده ایــم. هــر چنــد تمامــی ائمــه مــا  چــاپ 
امــام اخــالق بودنــد امــا امــام رضا)ع( مدرســه 

کــه ما  اخــالق بــود. مدرســه عطــا و جــود بــود. 
کــرده و  هــم توانســتیم در ایــن زمینــه خدمتــی 
کتاب هایــی در ایــن حــوزه منتشــر نماییــم. 
مجمــع جهانــی خادمان فرهنــگ رضوی هم 
کــه بتوانیــم خیلــی  ــه مــا ایــن فرصــت را داد  ب
کنیــم.  خدمــت  رضــا)ع(  امــام  بــه  بیشــتر 
کــه ایــن خدمــت، خدمــت بــه نشــر معــارف 
در  توانســتیم  را  هــدف  ایــن  اســت  رضــوی 
گفتگوهــا، ســمینارها و مســابقات بــه  قالــب 
کار  کــه بــه ایــن  انجــام برســانیم. مــا هنگامــی 
کــه نشــر معارف  اقــدام کردیــم تــازه فهمیدیــم 
امــام رضــا)ع( مســؤولیت بســیار بزرگــی اســت 
کــه بــر روی دوش ماســت و بــرای انجــام آن 
مختلــف  روش هــای  از  و  کــرد  تــالش  بایــد 
بهــره بــرد. بــه عنــوان مثــال مــا مســابقاتی 
کردیــم و در  بــرای معرفــی امــام رضــا)ع( برگــزار 
کنــار  کردیــم و بعــد در  ح  آن ســواالتی را مطــر
ایــن ســواالت منابعــی را هــم بــرای مطالعــه بــه 
افــراد معرفــی می کردیــم تــا افــراد بــرای پاســخ 
کــرده و از  بــه ایــن ســواالت بــه منابــع مراجعــه 
ایــن طریــق بــا اخــالق و ســیره امــام)ع( آشــنا 
شــوند. و در ایــن میــان بســیار اتفــاق می افتاد 
کــه  کــرده و می گفتنــد  کــه افــراد بــه مــا مراجعــه 
مــا تــازه امــام را شــناختیم و از حــاال می رویــم 
کنیــم. و بعــد  تــا امــام را بــه دیگــران معرفــی 
کــه توانســتیم امــام را  می آمدنــد و می گفتنــد 

کنیــم. و ایــن فرصتــی بــود  بــه دیگــران معرفــی 
کــه بنیــاد بین المللــی فرهنگــی هنــری امــام 

ــرای مــا فراهــم نمــود.  رضــا )ع( ب

از  فرمودیــد  كــه  تجاربــی  ايــن  بــه  توجــه  بــا 

و  امــام)ع(  ســیره  بــا  گــون  گونا افــراد  برخــورد 

معــارف  و  شــخصیت  بــه  آنهــا  شــدن  جــذب 

زندگــی  از  جنبــه  یــا  بخــش  كــدام  حضــرت، 

امــام رضــا)ع( را در دنیــای امــروز بــرای مخاطــب 

جذاب تــر و مناســب تر بــرای ترويــج می دانیــد؟
تمامــی جنبه هــای معــارف و ســیره امــام بــرای 
گونــه  مخاطبیــن دارای جذابیــت اســت. ایــن 
کــه بگوییــم، جنبــه خاصــی بیشــتر  نیســت 
اهمیــت دارد.، طــب، هندســه، فقــه، اخالق، 
کــه مــورد  عرفــان و غیــره همــه مــواردی اســت 
نیــاز بشــر امــروز بــوده و بــرای او امــری ضــروری 
اســت. بنابرایــن مــا بایــد بــه عنــوان خادمیــن 
امــام در جهــت ترویــج تمامــی ایــن جوانــب 
مختلــف  ابعــاد  بتوانیــم  تــا  نماییــم  تــالش 

ــه عنــوان الگــوی یــک  شــخصیت ایشــان را ب
معرفــی  درســت  دیگــران  بــه  کامــل  انســان 

نماییــم. 

یکــی از محورهــای  اصلی اين دوره  جشــنواره 

امــام رضــا)ع(، اخــاق امــام اســت. كمــی در اين 

زمینــه برای مــا بفرماييد
اخــالق اساســی ترین موضــوع و اولیــن چیــزی 
اســت کــه در مواجهــه با ســیره امــام بــا آن روبرو 
ــه عنــوان مثــال امــام، زمانــی  کــه ب می شــویم. 
کــه کســی را مخاطــب قــرار مــی داد، صدایــش را 
بــرای او بلنــد نمی کــرد، خشــمگین نمی شــد و 
رفتــار امــام بــه گونــه ای بــود کــه کســی از ایشــان 
کوچــک و چــه بــزرگ- ناراحــت نمــی  -چــه 
شــد. امــام اخــالق خالــص بــود. مأمــون قصــد 
داشــت بــا تحمیــل والیتعهــدی امــام را آزار داده 
و ناراحــت ســازد، امــا امــام رضــا)ع( بــا اخــالق 
کــرده و  نیکــوی خــود همــه را بــا خــود همــراه 
خــود مأمــون را در تنگنــا و فشــار قــرار داد. و 

حسن دیانی
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گفتگــو پرداخــت. ــه  ب
کارهایی  کــه ایشــان  ایــن موضــوع باعث شــد 
پیرامــون امــام رضــا)ع( انجــام داده و کتابی در 
کنــد. و االن هــم در ایــن  مــورد ایشــان نــگارش 

ســفر بــه همراه مــا در جشــنواره حضــور دارد. 
یــا مــوردی دیگــر یکــی از علمــای اهل ســنت 
کتابــی از  کــه مــن  مــا بــه نــام شــیخ ســهیل بــود 
ســیره امــام رضــا)ع( را به ایشــان هــم دادم. او 
کــه چگونه  گرفت  هــم خیلــی تحــت تأثیــر قــرار 

یــک فــرد می توانــد ایــن چنیــن باشــد. 
کــه  گونــه ای اســت  بــه  ســیره امــام رضــا)ع( 
دلیــل  بــه  شــود،  مواجــه  آن  بــا  هرکســی 
ایشــان،  معرفتــی  و  اخالقــی  گی هــای  ویژ
ــی و  ــا وجــدان و فطــرت خــود، بزرگ ــد ب می توان
کــرده و بــا ایشــان ارتبــاط  حقانیــت او را درک 
برقــرار نمایــد. بنابرایــن مکتــب امــام رضــا)ع( 
مکتــب همبســتگی و گفتگــو بــود. مکتبــی بــود 
کــه همــان اســالم واقعــی را نمایــان می کــرد.

کــه امام  ایــن از اخــالق نیکــوی امــام بــود. چــرا 
کــه هرکســی بــا  رضــا)ع( اخــالق خالــص بــود، 

آن مواجــه شــود جــذب آن می شــود.
مــا خودمــان در لبنان این تجربه را داشــته ایم. 
بــه  را  امــام  ســیره  پیرامــون  کتاب هایــی  مــا 
اهل ســنت  و  مســیحی  اشــخاص  از  برخــی 
کردیــم. یکــی از ایــن افــراد جنــاب آقــای  هدیــه 
کــه مســیحی اســت.  کعــدی بــود  دکتــر میشــل 
کتابــی از ســیره امــام را بــه ایشــان دادم.  مــن 
ایشــان خیلــی تحــت تأثیــر قــرار گرفــت و دوباره 
کــرد و گفــت: »احمد؛ چــه مرد  بــه مــن مراجعــه 
بزرگــی اســت ایــن شــخص. چگونــه ممکــن 
ــرد ایــن چنیــن درجــات باالیــی  اســت یــک ف
از ایمــان، اخــالق و حکمــت داشــته باشــد؟« 
گفتگوهــای متعــددی بــا  و مــا در ایــن زمینــه 
کتاب هایــی در مــورد امــام  هــم داشــتیم و مــن 
کــرده و بــا  رضــا)ع( بــه او دادم. و او مطالعــه 
گاه در ایــن زمینــه  علمــای شــیعه و اشــخاص آ

امــام مــا یکــی از بزرگتریــن ســتون های  دیــن 

کــه بــا وجــود او دیــن ســالم می مانــد.          اســت 

گــون و  گونا گفتگــو بــا مذاهــب و ادیــان  انجــام 

به تبــع آن مــدارای مذهبــی، یکــی از جنبه هــای پــر 

كشــور شــما،  رنــگ ســیره امــام رضــا)ع( اســت. 

لبنــان هــم كشــوری متشــکل از مذاهــب و ادیــان 

گــون اســت. ســیره امــام در  زمینــه ی  ایجــاد  گونا

مــدارای مذهبــی در جامعــه امــروز چــه نقشــی 

دارد؟
جملــه  از  همبســتگی  و  گفتگــو  موضــوع 
و  اســتمرار  در  اساســی  و  مهــم  موضوعــات 
پیوســتگی اســالم است. و این یکی از بهترین 
کارهــای اســالم اســت. و ایــن ســیره امام اســت 
کــرد ایــن  کســی نقــدی یــا  انتقــادی  گــر  کــه ا

دلیــل بــر خــروج فــرد از اســالم نمی شــود.
بنابرایــن حــرف اصلی و اساســی اســالم قبول 
گفتگــو بــا دیگــران و انجــام بحــث و مناقشــه 
گــر ســخنی درســت،  کــه حتــی ا علمــی اســت 

منطقــی و عقلــی اســت آن را پذیرفتــه و بــا 
ــوب  ــم. خ ــام دهی ــالم آن را انج ــا اس ــق ب تطبی
از  دیگــران  تحمــل  و  بــودن  صبــور  بــودن، 
بــود.  رضــا)ع(  امــام  گی هــای  ویژ بزرگتریــن 
را  دیگــران  ســخن  کــه  ماســت  بــر  بنابرایــن 
کنیــم. در چنیــن شــرایطی  شــنیده و تحمــل 
گــر هــم مــا بــه دیگــران با عقــل و منطــق حرفی  ا
ــب،  ــن مکت ــت. ای ــد پذیرف ــا خواهن ــم آنه بزنی

مکتــب اهــل بیــت اســت. 
کــه  بنابرایــن مکتــب اهــل بیــت مکتبــی اســت 
یــك  بــا  امــا  قبــول می کنــد  را  حــرف دیگــران 
و  عقالنــی  درســت،  اینکــه  هــم  آن  شــرط! 
منطقــی باشــد. مــا هــم بایــد در همیــن مســیر 

گذاشــته و جــا پــای آنهــا بگذاریــم. قــدم 
اســالم اهل بیت مخالف تحجر اســت، اســالم 
امــام رضــا)ع( مخالــف عصبیــت، قتــل و تکفیــر 
کــه منشــأ آن اهــل بیــت  اســت. و اســالمی 

نباشــد آخــرش بــه تحجــر کشــیده می شــود.
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نظــر  از  بایــد  مســلمانان 
کننــد �پیــدا  ارتقــاء  اخالقــی 

بــه نظــر شــما نقــش امــام رضــا )ع( و ســیره ی  

ایشــان در ایجاد گفتگو و همدلی برای انســجام 

هرچــه بيشــتر كشــورهای مســلمان چیســت؟
کننــده  امــام رضــا)ع( ماننــد یــک نیــرو متحــده 
کــه همه مســلمانان دنیــا را گرد  عشــق اســت 
کنیــد، وقتــی مــن مشــهد  هــم مــی آورد. بــاور 
کــه در  مــی آیــم عیــن همــان احساســی را دارم 

کشــور و شــهر و ســرزمین خودم دارم.
لحظــه نشســتن هواپیمــا در مشــهد، یــک 
کــه همیشــه  نســیم مالیمــی را حــس می کنــی 
امــام  و می توانــی عشــق  در مشــهد مــی زد 

کنــی. رضــا)ع( را احســاس 
کــه بــا کلمــات توضیــح  خیلــی ســخت اســت 
دهــم امــام رضــا)ع( بــرای مــن چــه معنایــی دارد. 

الحمــدهلل، امــام رضــا)ع( رئــوف تریــن و مهربــان 
کریــم اســت. ایــن عشــق  تریــن امــام و امــام 

ــه همــه مــا را متحــد می کنــد. ک اســت 

بــه نظــر شــما نقــش ســیره امــام رضـــــا)ع(  در 

چیســت؟ شــهروندان  اجتماعــی  تعامــات 
احســاس می کنــم، وقتــی زندگــی امام رضــا)ع( 
را مطالعــه می کنیــد، می توانیــد بــه بازتــاب و 
کنیــد.  فهمــی درســت از اســالم دســت پیــدا 
هــم  بــا  و  انــد  گونــه  ایــن  معصومیــن  همــه 
گــی  تفــاوت ندارنــد. امــام رضــا)ع( یــک ویژ
کنــم  منحصــر بــه فــرد دارد. مــن حــس مــی 
کریــم  کــه او مهربــان تریــن و  و مــی فهمــم 
تریــن اســت و خــاص اســت. بــه ایــن دلیــل 
کنــم امــام رضــا نمی توانــد بــه  کــه حــس مــی 
درخواســتی پاســخ رد دهــد، و حتــی وقتــی 
شــما هنــوز نخواســتید، او می بخشــد. نیــازی 
نیســت شــما بخواهیــد، او خــودش مــی دانــد 
کــه او خیلــی  و عنایــت می کنــد. همیــن اســت 

مهربــان اســت و همیــن عشــق اســت کــه همــه 
مــا را گــرد هــم مــی آورد. ایــن نیــروی متحد کننــده، 

عشـــق است. 
هــای  ملیــت  بــا  بینیــد؛  مــی  حــرم  در  شــما 
گــون، پــس زمینــه هــای متفــاوت، رنــگ  گونا
هــای مختلــف و … آمــده انــد ولــی یــک چیــزی 
بیــن آن هــا مشــترک اســت، همــه آن ها چشــم 
هایشــان از اشــک محبــت امــام رضــا)ع( پــر 
شــده اســت. ایــن فصــل مشــترک همــه زائران 
اســت. عشــق او باعــث شــده همه مــا دور هم 
جمــع شــویم، باعــث شــده مــا بــه هــم نزدیک 
تــر شــویم. بــه همیــن خاطــر مــن احســاس می 
کنــم، تعالیــم زندگانــی امــام رضــا)ع( خیلــی 
مهــم اســت و الزم اســت شــخصیت ایشــان و 
کردند را  که ایشــان در زندگیشــان ایفا  نقشــی 
کنیــم. اینکــه اساســا چگونــه در یــک  مطالعــه 
ــه،  ــود از مدین ــرت خ ــا مهاج ــی ب ــدام انقالب اق
اســالم حقیقی را از مرزهای عربســتان بیرون 
ــام  ــد. ام ــان آوردن ــه خراس ــا، ب ــه اینج ــرده و ب ب
رضــا) ع( اســالم را بــه اینجــا آورد و  از ایــن جــا 
گســترش یافــت.  کــه اســالم بــه جهــان  بــوی 
رضــا)ع(  امــام  کــه  اســت  ایــن  الحمــدهلل. 
جایــگاه بســیار ویــژه ای دارد. ایشــان در قلب 
مــا زنــده اســت، در روح مــا زنــده اســت و مــا 

فقــط عاشــق او هســتیم.

مطالعــه زندگــی امــام رضــا)ع( چــه كمکــی برای 

مقابلــه بــا تروریســم بــه مــا می كنــد؟
وقتــی شــما تاریــخ اســالم را مطالعــه می کنیــد، 
آغــاز  از  کــرم)ص(،  ا پیامبــر  زندگــی  زمــان  از 

قالــب  را در  الهــی  پیــام  ایشــان  کــه  بعثــت 
مشــکالت  و  چالشــها  آورد،  مــا  بــرای  قــرآن 
زیــادی بوجــود آمــد، ایــن وضعیــت ادامــه پیــدا 
 بدتــر می شــود و پــس از ایشــان 

ً
می کنــد و دائمــا

هــم اوضــاع همیــن اســت. زمــان امیرالمومنین، 
ــی فاطمــه زهــرا)س( و  حضــرت علــی)ع(، بی ب
فرزندانشــان و یــازده امــام مشــکالت بیشــتر و 
بیشتر می شوند. نقشی که امویان و عباسیان 
ــا امــروز ادامــه پیــدا  ــد. همــان مشــکالت ت دارن
کرده انــد و بــه روز شــده اند. قبــال بــا اســالم بــه 
ــد و تــالش در  صــورت فیزیکــی مقابلــه می کردن
حــذف آن داشــتند، امــروز ســعی می کننــد چهره 
اســالم را وارونه جلوه دهند. االن زمانه رســانه 
کــه دارم احســاس  بــا تجربــه ای  اســت. االن 
کشــور مــن مــردم اطــالع بســیار  می کنــم، در 
کمــی از تصویــر صحیــح اســالم دارنــد. اســالمی 
کــه توســط اهــل بیــت بــه شــکل درســت عرضــه 
شــده اســت. شــیعه در اقلیــت اســت، چــه در 
کستان 30 درصد  کستان و چه در دنیا. در پا پا
شــیعه اند و 70 درصــد اهل ســنت و جماعــت، 
امــا وقتــی بــا اهل ســنت صحبــت می کنــی، آن ها 
هیــچ اطالعــی نســبت بــه ائمــه و تعالیمشــان 
ندارنــد و اساســا چیــزی از زندگــی، شــخصیت، 

احادیــث و تعالیــم معصومیــن نمی داننــد.

به رسانه اشاره كردید…
بلــه، رســانه نقــش و قــدرت بزرگــی دارد. در 
کشــور خــود مــن، بســیاری از رســانه ها افســار 
کشــور شــما نظام منــد و در  گســیخته انــد و در 

مســیر مســتقیم و درســت حرکــت می کننــد.  

 حسین الهی
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ســایت اهمیــت بدهیــد. در دنیــای امروز شــما 
بــه دنبــال اخبار نمــی گردید، اخبار خودشــان 
اســت  کافــی  آینــد. شــما  مــی  بــه ســمتتان 
کنیــد. شــما بایــد  صفحــه فیســبوکتان را بــاز 
کــه خواننــده بــا دیــدن  به گونــه ای بنویســید 
قــرار  تاثیــر  تحــت  فیســبوک،  در  مطلبتــان 
بگیــرد و بــرای خوانــدن مطلــب وب ســایت 
نوشــتن  بــا  میتــوان  را  آدم  روح  کنــد.  بــاز  را 
اهل بیــت)ع(  دربــاره  رضــا)ع(،  امــام  دربــاره 
 الزم 

ً
تحــت تأثیــر قــرار داد. وب ســایت واقعــا

اســت ارتقــا داده شــود. ایــن پیامــی اســت 
کــه میخواهــم بــه خبرگــزاری فرهنــگ رضــوی 
دهنــد.  ارتقــا  را  آن  بایــد  آن هــا  برســانید. 
حــرف  دارم  مــن  همــه اش  کــه  می بخشــید 
خیلــی  کنفرانــس  ایــن  انشــااهلل  می زنــم. 
کــه از اقصــی نقــاط  خــوب خواهــد بــود، چــرا 
گــرد هــم آمده انــد. مــا بــا هــم مالقــات  جهــان 
می کنیــم، و بــا یکدیگــر تعامــل می کنیــم. هــر 
کشــورمان بازمی گردیــم  کــدام از مــا وقتــی بــه 
برطــرف  را  مشــکالتمان  چطــور  می دانیــم 
کنیــم، پیــام یکدیگــر را برســانیم و در جهت آن 
کنیــم، چطــور از ایــن ســفر بــا خودمــان  حرکــت 
برکــت ببریــم تــا بتوانیــم بیشــتر و بیشــتر تالش 
کســتان،  گفــت پا کــه اوبامــا  کنیــم. همانطــور 
بــا تروریســم  بــرای مقابلــه  بیشــتر و بیشــتر 
تــالش  مــا  الزم اســت بیشــتر  کنــد.  تــالش 
کافــی نیســت.  کنیــم. هیــچ وقــت، هیــچ چیــز، 
کــم اهمیــت  کارهــای  االن وقــت پرداختــن بــه 

آزاد  کامــل  طــور  بــه  رســانه  کســتان،  پا در 
اســت. مــن بــه عنــوان یــک نماینــده پارلمــان 
ــا در  ــود. م ــت ش ــد مدیری ــانه بای ــدم رس معتق
کســتان یــک رســانه خــوب دینــی نداریــم تا  پا
شــعار اســالم و پیــام اهــل بیــت را بــه درســتی 
بیشــتری  هــای  کانــال  بــه  مــا  کنــد.  پخــش 
از ایــن دســت نیــاز داریــم، بــه زمینــه هــای 
کــه  بیشــتری ماننــد ایــن. مــن قبــل از ایــن 
را  رضــوی  ســایت  وب  آدرس  ایــران،  بیایــم 
کــردم و بــه آن نگاهــی انداختم.  جســتجو مــی 
کنیــد،  ایــن وب ســایت را بایــد بــه روز رســانی 
مــن  چــون  دهیــد.  ارتقــاء  را  آن  اســت  الزم 
ــایت  ــن وب س ــم در ای ــا فرزندان ــواده ی ــا خان ی
هــر  حــال  هــر  بــه  خــب  کردیــم،  جســتجو 
کار  کامپیوتــر دارد و ایــن  کــرده ای  تحصیــل 
ــایت  ــن س ــم ای کردی ــاس  ــا احس ــد، م را می کن
بایــد  شــما  اســت.  افتــاده  عقــب  زمــان  از 

دهیــد. ارتقــاءش 
زیــرا امــروز، زمــان اینترنــت و رســانه اســت. مــا 
بایــد زمینــه و بســتر را ارتقــاء دهیــم، بایــد آن 
کنیــم. شــما بــه اطالعــات محتوایــی  را بــروز 
بهتریــن  بایــد  شــما  داریــد.  نیــاز  بیشــتری 
نویســندگان بــا نثر انگلیســی را بــه کار بگیرید. 
کــردم وب ســایت در بخــش  مــن احســاس 
انگلیســی خیلــی خــوب نیســت. خــب، مردم 
کننــد عجــب  مــی آینــد مــی بیننــد و حــس مــی 
انگلیســی بــدی، آخــر چــرا اینقــدر انگلیســی 
وب  بــه  بیشــتر  اســت  الزم  اســت؟  بــد  اش 

نیســت. اخــالق اجتماعــی مــا پاییــن آمــده 
اســت. متأســفانه مســلمانان از نظــر اخالقــی 
کرده انــد. چــون از هــر ســو چیزهایــی  افــت 
منفــی می آیــد و تــو نمی دانــی چطــور جوانانــت 
حفــظ  را  فرزندانــت  چطــور  کنــی،  حفــظ  را 
کــه  کنــی. تنهــا راه حفــظ ان هــا ایــن اســت 
کنید،  زیبایی هــای اســالم را برایشــان معرفــی 
تصویــر درســتی از ائمــه، از اهل بیــت. چــون 

آن هــا بهتریــن نمونه هــا، بهتریــن الگوهــا و 
بهتریــن راهنمایان  انــد، بــه جــای مصنوعــات 
خــدا  و  مــا  میــان  واســطه ای  می تواننــد  مــا 

باشــند.
خداونــد اساســا آن هــا را بــرای راهنمایــی مــا 
کــه ســخت تر تــالش  آفریــده اســت. الزم اســت 
کنیــم و از خداونــد توفیــق و توانایــی مســألت 
داریــم. انشــااهلل. و انشــااهلل در ایــن زمینــه ای 

کردیــد، دســت بــه دســت هــم  کــه شــما فراهــم 
ــون  ــود. چ ــم ب ــق خواهی ــااهلل موف ــم و انش دهی
همیشــه زیبایــی حقیقــت، بســیار قدرتمنــد 
اســت. امــور منفــی پیــش می آینــد، امــا زشــت 
می بینیــد،  را  دو  ایــن  کــس  هــر  و  هســتند 
درســتی و حــق را انتخــاب می کنــد؛ زیــرا زیبــا 
اهل بیــت،  زیبایــی  اســالم،  زیبایــی  اســت. 
درســتی شخصیتشــان، درســتی زندگی شــان، 

کــه امــام  و درســتی وجهه شــان. همان طــور 
علــی)ع( می فرمایــد؛ کریم واقعی کســی اســت 
کــه از او بخواهنــد. ایــن  کــه ببخشــد، قبــل از آن 
خیلــی زیبــا اســت. خیلــی انســانی اســت. مــا 
ــا ایــن پیــام را  کنیــم ت واقعــا بایــد بیشــتر تــالش 
نشــر دهیــم و ایــن ممکــن نیســت جــز بــا ارتقــاء 
زمینه کار. مثال در همین کنفرانس باید جوانان 
را بــه کار بگیریم.بنیــاد فرهنگــی امــام رضــا )ع( 
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دعــوت  کنفرانــس  ایــن  بــه  را  جوانــان  بایــد 
را  ژرفــای فرهنــگ رضــوی  و  زیبایــی  و   کنــد 
کنیــد و نشــر دهیــد. شــما بایــد از ایــن  کاوی  وا
شــبکه جهانــی اســتفاده کنیــد. االن الحمدهلل 

شــیعیان از سرتاســر جهــان ســربرآورده اند.
کــه نــام  کانــادا و اروپــا و هرجایــی  از آمریــکا تــا 

ببریــد، شــما شــیعیان را خواهیــد یافــت.
کنیــد.  بنابــر ایــن اساســا بایــد ارتبــاط برقــرار 

الحمــدهلل امیــد جوانــان خیلــی زیــاد اســت. 
کــه در  مــن دوســتی در نیوجرســی آمریــکا دارم 
دانشــگاه مشــغول بــه تحصیــل بــود. آن خانــم 
کــرد. روی  کســتان آمــد و بــا مــن مالقــات  بــه پا
دربــاره  و  می کــرد  کار  ارشــدش  نامــه  پایــان 
حضــرت زینــب)س( بــه عنــوان یــک الگــوی زن 

مســلمان، مــی نوشــت.

او بــه ســراغ مــن آمــد تا تمــام اطالعــات تاریخی 
الزم راجــع بــه رقیــه، دختــر امــام علــی)ع( را 
کــه  از مــن بگیــرد. همســر مســلم بــن عقیــل 
ــه  ــن ب ــدهلل م ــت. الحم ــور اس ــدش در اله مرق
مرقدشــان رفتــه ام. مــن خیلــی بــه بــی بــی 
ک دامــن بــاور دارم. ایشــان را با عنوان »بی  پــا
ک دامــن« مــی شناســند. در فرهنگ ما  بــی پــا
نــام ایشــان را نمی گوینــد، نمی گوینــد رقیــه، 
ک دامــن)ع(. خالصــه  می گوینــد بــی بــی پــا

پیــش مــن آمــد و خیلــی خوشــحال بــود.
او ماننــد خیلــی هــا متولــد آمریــکا بــود و آنجــا 
بــزرگ شــده بــود و حــاال آمــده بود تا مســتقیما 
آشــنا شــود. موضوعات زیادی را می توانســت 
کنــد، اما  بــرای پایان نامــه  ی ارشــدش انتخــاب 
رقیــه)س(،  حضــرت  و  زینــب)س(  حضــرت 
همســر حضــرت مســلم بــن عقیــل را انتخــاب 
کــرده بــود و اینکــه نقشــش چــه بــوده اســت. 

آغــاز  کربــال  واقعــه  از  قبــل  نقشــش  چــون 
می شــود. یعنــی فداییــان و قربانیــان از خانــه 

ایشــان شــروع مــی شــوند.
ابتــدا حضــرت مســلم بــن عقیــل و بعــد هــم 
دو فرزندشــان، طفــالن مســلم. بنابــر ایــن 
ایشــان  خانــه  از  کربــال  فداییــان  نخســتین 
بودنــد. امــام حســین)ع( هــم خیلــی حضــرت 

رقیــه)س( را دوســت داشــتند.
شــب  هــر  در  کــه  دیــدم  حدیــث  یــک  مــن 
پیامبــران  تمامــی  کــه  شــبی  یعنــی  جمعــه، 
بــه زیــارت امــام حســین)ع( مــی آینــد، امــام 

حســین)ع( مــی فرمایــد بــه دیــدن خواهــرم 
ــه  ــه ب ــکارم. هم ــه او بده ــه ب ک ــی  کس ــد،  بروی
زیــارت مرقــد حضــرت زینــب)س( مــی رونــد. 
کــه مــی رســند، حضــرت زینــب)س(  آن جــا 
مــی فرماینــد بــه دیــدن خواهــرم بروید، کســی 
در  چــون  بدهــکارم.  او  بــه  خیلــی  مــن  کــه 
حرکــت قافلــه اهــل بیــت بــه ســمت دمشــق و 
ک دامــن  شــام غریبــان، همــه جــا بــی بــی پــا
کــرد.  از بــی بــی زینــب)س( محافظــت مــی 
گفــت مــن دختــر علــی)ع( و فرزنــد دخــت  مــی 
ــه دنبــال اوســت،  کــس ب پیامبــر هســتم، هــر 
بیایــد پیــش مــن. و بــه همیــن خاطــر در همــه 
جــا خــودش را ســپر ایشــان قــرار مــی داد. جلو 
مــی آمــد و می گفــت مــن دختــر امــام علــی)ع( 

ــتم. هس
کــه امــام حســین)ع(  خــب ایــن همــان اســت 
کســی بــه زیــارت ایــن خواهــر  مــی فرماینــد هــر 
مظلــوم مــن بیایــد، من بــه زیارت ایــن زائر می 
کــه امــام حســین)ع(  آیــم. ایــن چیــزی اســت 
همســر  علــی)ع(،  دختــر  رقیــه  بــه  راجــع 
حضــرت مســلم بــن عقیــل مــی فرماینــد. او 
کوفــه  مظلــوم و شــکیبا اســت. دو پســرش در 
کربــال؛  در  پســرش  چهــار  شــدند،  شــهید 
کــه در شــام غریبــان  شــش پســر و یــک دختــر 
ــرای  ــزش را ب ــه چی ــت. او هم ــان اس همراهش

اســالم داد.
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اینجــا  كــه  اشــاره فرمویــد  ابتــدای بحــث  در 

كنیــد در وطــن  خــود هســتید،  احســاس مــی 

گیــر و قــوی  چطــور می تــوان ايــن حــس را همــه 

ــرد؟ ك ــر  ت
مــا  اســت.  ســاده  امــام  شــخصیت  تبییــن 
چــون  داریــم؟  را  احســاس  ایــن  چطــور 
کــه  کنــم  مــی  را شــکر  مــن خــدا  الحمــدهلل، 
مــادر  داد.  مــن  بــه  العــاده  فــوق  مــادر  یــک 
عشــق  و  محبــت  از  سرشــار  الحمــدهلل  مــن 
اش  همــه  بــود.  خاندانشــان  و  پیامبــر  بــه 
کنفرانــس هــای مختلفــی برگزار  همیــن اســت. 
یــک  بودنــد،  مدیــرش  ایشــان  و  شــد  مــی 
سیاســتمدار بودنــد. الحمــدهلل عقبــه فامیلــی 
کــه تاریخــش بــه پدربزرگــم برمــی  خوبــی دارم 
کســتان تأســیس شــد،  کــه پا گــردد. زمانــی 
ارتــش  و  ایالــت  بــود.  بزرگــی  مــرد  پدربزرگــم 
ــود.  ــان ب ــک خ ــت، ی ــد داش ــودش را در هن خ
و دوســتان خوبــی مثــل محمــد علــی جنــاح، 
)مدفــون در( مــزار قائــد داشــت. وقتــی عالمــه 
ــرای  ــرزمین ب ــک س ــذاری ی ــده بنیانگ ــال ای اقب
کــرد، انگلیــس  ح  رهایــی مســلمانان را طــر
کردنــد. انگلیــس هــا  هــا خیلــی نقــش آفرینــی 
ــه  ــتند و همیش ــد هس ــه من ــا عالق ــه هندوه ب
تــا عقــب  آورنــد  مــی  بــه مســلمانان فشــار 
کننــد. مــی دانیــد اآلن وضعیــت در  نشــینی 
هنــد چطــور اســت. مســلمانان اآلن وضعیت 

ــد ایــن مــورد را  ــد. حتمــا بای بســیار بــدی دارن
کــه بــدن ســاز مســلمانی  اخبــار دیــده باشــید 
کــه بــه خاطــر هنــرش برنــده مــدال هــم شــده 
بــود، توســط حــدود پنجــاه هنــدو مــورد حمله 
کردنــد. هیچکــس  گرفــت و تکــه تکــه اش  قــرار 
در رســانه هــای بیــن المللــی از آن حرفــی نــزد. 
در آمریــکا یــک ســگ یــا گربــه بمیــرد می گویند: 
گریــه مــرد!  در رســانه هــا یــک  وااااای، طفلــی، 
ســگ مــی میــرد از آن حــرف مــی زننــد، یــک 
مســلمان ســالخی می شــود، لــب بــاز نمــی 
کننــد. در رســانه هــای هندوســتان هــم از آن 
حرفــی نزدنــد. یــک نــگاه بیانــداز کشــمیر چــه 
کــور  خبــر اســت. دختــر و پســر جــوان دارنــد 
کــی دربــاره آن حــرف مــی زنــد؟!  مــی شــوند، 
کشــور از آن صحبــت می کنــد  الحمــدهلل یــک 
کــن ببیــن فلســطین  کــه ایــران اســت. نــگاه 
چــه خبــر اســت. بــاز هــم فقط یــک کشــور از آن 

حــرف مــی زنــد؛ ایــران.
بایــد دربــاره مســائل مســلمانان حــرف  مــا 
کــه در دنیــا  بزنیــم. دربــاره تمــام ایــن اتفاقاتــی 
مــی افتــد، بــا مســلمانان حــرف بزنیــم. بــاز هــم 
الحمــدهلل ملــت پــر افتخــار ایــران هســتند. مــا 
کمــک مــا  کــه شــما نــدای  احســاس می کنیــم 
گــوش تمــام مســلمانان مــی رســانید.  را بــه 
خداونــد بــه شــما ایــن موهبــت را داده اســت. 

الحمــدهلل.
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حجت االسالم محیدرضا ارباب سلامیین. ایران
مشاور وزير فرهنگ و ارشاد اسامی

كرامت رئیس ستاد جشن های مردمی دهه 
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جشنواره  مردمی شدن 
ــاق  ــا)ع( آرام آرام اتف ــام رض ام
می افتــد/ جشــنواره رضــوی 
در ایــن ســال ها رشــد قابــل 

توصیفــی داشــته اســت

حجت االســام حمیدرضــا اربــاب ســلیمانی، 
مشــاور وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی و 
رئیــس ســتاد هماهنگــی جشــن های دهــه 
کرامــت، جــزو اصحــاب قدیمــی جشــنواره 
ــای  ــه از دوره ه ــت ک ــا)ع( اس ــام رض ام
نخســتین برگــزاری ایــن جشــنواره در 
ــه  ــن های ده ــتاد جش ــس س ــوت رئی کس
کرامــت در جشــنواره حضورداشــته اســت. 
ــته  ــه داش ــی ک ــطه فعالیت های وی به واس
ایــن  در  را  مــردم  مشــارکت  و  نقــش 

ــت. ــرده اس ــر ک ــنواره پررنگ ت جش
او در آییــن اختتامیــه پانزدهمیــن دوره 
ــور  ــز حض ــا)ع( نی ــام رض ــنواره ام جش
داشــت و بــا خبرگــزاری رضــوی بــه 

نشســت. گفت وگــو 

كــه جــزو اصحــاب ویــاران  شــما سال هاســت 

جشــنواره امــام رضــا)ع( هســتید. ازچــه ســالی 

بــه جشــنواره پيوســتید؟
از سال 1387

كــه در جشــنواره  یعنــی حــدود 11 ســال اســت 

حضــور داریــد. از آن زمــان تــا بــه حــاال چــه تغیيــر 

و تحوالتــی را در ايــن جشــنواره شــاهد بوده اید؟

جشــنواره بین المللــی امــام رضــا علیه الســالم 
بــه  بــود.  راه  ابتــدای  در  ضعیفــی  نهــال 
و  بــود  نوظهــوری  پدیــده  کــه  دلیــل  ایــن 
می خواســت در مجموعــه وزارت فرهنــگ و 
کنــد. امــا  ارشــاد اســالمی، رشــد و نمــو پیــدا 
اآلن بــه لطــف الهــی بــه درختــی تنومنــد بــا 
شــاخ و برگ های زیبا و گســترده تبدیل شــده 
ــارج  ــه در خ ــل بلک ــا در داخ ــه نه تنه ک ــت  اس
کنــار  را شــاهدیم. در  آثــارش  هــم  کشــور  از 
ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارت  در  کــه  حرکتــی 
هماهنگــی  شــورای  شــد،  شــروع  اســالمی 
کرامــت هــم بــه وجــود آمــد  بزرگداشــت دهــه 
و از همــان ســال 87 آرام آرام دســتگاه ها  بــا 
ایــن شــورا همــراه شــدند و اآلن 34 دســتگاه 
و نهــاد در جشــنواره بین المللــی امــام رضــا 
علیه الســالم و جشــن های مردمــی رضــوی 

همراهــی و همــکاری دارنــد.
کــه در داخــل کشــور  عــالوه بــر موفقیت هایــی 
شــاهد هســتیم، امروز در 77 کشور مشارکت 
شــیفتگان و عالقه منــدان فرهنــگ رضــوی را 
کــه مــا از  شــاهدیم. بنابرایــن بــه نظــر می رســد 

کــه اآلن در  همــان نقطــه آغــاز تــا ایســتگاهی 
گســتردگی و رشــد  آن قرارگرفته ایــم، شــاهد 
قابــل توصیفــی هســتیم و امیدواریــم در ادامه 
راه هــم ایــن رشــد و بالندگی را شــاهد باشــیم.

كــردن جشــنواره امام رضــا)ع( و اینکه  مردمــی 

بيــن مــردم شــور و هیجانــی بــه مناســبت میــاد 

بــه وجــود آیــد خیلــی بحــث دامنــه داری اســت. 

گفتــه می شــود، جشــنواره بایــد مردمــی  مــدام 

باشــد، بيــن مــردم بــرود، مــردم در جشــن های 

كننــد. شــما هــم  رضــوی نقــش اصلــی را ایفــا 

كرامــت  دهــه  جشــن های  مردمــی  ســتاد  در 

هســتید.آیا واقعــًا جشــن ها مردمــی شــده؟
و  زمــان  بــه  نیــاز  یــک حرکــت  مردمی شــدن 
دارد.  همه جانبــه  و  صحیــح  برنامه ریــزی 
گهانــی اتفــاق بیافتــد.  کــه نا پدیــده ای نیســت 
کــه  می بینیــد  شــما  محــرم  دهــه  در  مثــاًل 
مــردم چگونــه از همه چیــز درراه امــام حســین 
علیه الســالم می گذرنــد. ایــن فرهنگ ســازی 
اســت کــه در طــول هزاروچنــد صدســال  اتفــاق 
 ایــن جریــان در حــال 

ً
افتــاده اســت و دائمــا

گســترش اســت.  گرفتــن و  شــتاب 
بــه همیــن جهــت مــا در مــورد جشــنواره امــام 
رضــا علیه الســالم و یــا جشــن های مردمــی 
 توجــه داشــته باشــیم 

ً
ــد اوال کرامــت بای دهــه 

و  اســت  تدریجــی  امــری  موضــوع  ایــن  کــه 
آرام آرام ایــن حالــت در جامعــه بــه وجودمــی 
رضــوی  بافرهنــگ  ارتبــاط  در  آن هــا  تــا  آیــد 
بــه  خودشــان  کرامــت  دهــه  به خصــوص  و 

صدیقه رضوانی نیــا
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کننــد. نکتــه دوم  میــدان بیاینــد و نقــش ایفــا 
اینکــه مــا بایــد پایگاه هــای مردمــی را به خوبی 
کنیــم.  شناســایی و در آنجــا ســرمایه گذاری 
گــر از ظرفیــت 92000 هیئــت مذهبــی  ا مثــاًل 
یــا 80000 مســجد و 40000 پایــگاه بســیج یــا 
کــه  کانــون فرهنگــی هنــری مســاجد   23000
کشــور  در  مویرگــی  گســترده  شــبکه  یــک 
 
ً
کنیــم، قطعــا بهره بــرداری صحیــح  هســتند 

مشــاهده  را   شــدن  مردمــی  جوانه هــای 
کــرد. بــا همیــن نــگاه مــا حرکــت را   خواهیــم 

اســت. درحال توســعه  و  کردیــم  شــروع 
ــی و  ــای خصوص ــود بخش ه ــاهده می ش مش
مردمــی می آینــد تا ســهم خودشــان را نســبت 
گرچــه  کننــد.  ــه امــام رضــا علیه الســالم ادا  ب
آن هــا قبــاًل بــه زیــارت امــام رضــا)ع( می آمدنــد 
اظهــار  را  خودشــان  ارادت  و  محبــت  و 
سیســتمی  به صــورت  امــروز  امــا  می کردنــد، 
پــای کار می آینــد و تمــام دارایــی و توان شــرکت 
کانــون و بنیــاد خودشــان را بــه  و موسســه و 

می آورنــد. میــدان 
کــه مــا را امیــدوار  این هــا نشــانه هایی اســت 
بــه شــکل  آرام آرام  ایــن حرکــت  کــه  می کنــد 

مردمــی دارد پیــش مــی رود. 

رضــا  امــام  بــارگاه  گل بــاران  روز  در  یــا 
کرامــت از  کــه در روز اول دهــه  علیه الســالم 
ســوی خواهــران مشــهدی،صورت می گیــرد. 
شــما می بینیــد چــه جمعیــت زیــادی از  همــه 

اقشــار در آن شــرکت می کننــد.
بــه همیــن نســبت مــا در قــم در شــب میــالد 
حضرت معصومه ســالم اهلل علیهــا یک حرکت 
می کنیــم.  مشــاهده  را  خودجــوش  مردمــی 
درهرصورت برای مردمی شــدن این آئین ما باید 
به ســمت فرهنگ ســازی برویم. فرهنگ سازی 

یعنــی درونــی کــردن یــک مســئله فرهنگــی.
ایــن هــم نیــاز بــه زمــان دارد. در یــک  شــب 
ابزارهــا  همــه  از  بایــد  نمی افتــد.  اتفــاق 
و  انســجام  و  هماهنگــی  بــا  امکانــات،  و 
کنیــم. بهره بــرداری  مشــخص،  تقســیم کار 

شــاهد  مــا  دور  نه چنــدان  آینــده  در   
ً
قطعــا

کرامــت چتــر خــودش  کــه دهــه  خواهیــم بــود 
کرد  گرفتــه تــا شــهرها بازخواهد  را از روســتاها 
و همــه اقشــار مــردم نســبت بــه امــام رضــا 
علیه الســالم بیــش از گذشــته اظهــار محبــت 

کــرد. و ارادت خواهنــد 
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امام رضـــا علیه السالم
امیان عبارت است از:

شناخت قلیب، اقرار و اعرتاف زباین
و عمل با اعضا و جوارح. 

تحف العقول، ص422
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مویس ایاز تکنی. رتکیه
كتاب نفیس صحیفه رضویه به زبان تركی استانبولی مترجم 

كشور تركیه و مجری شبکه  تلويزيونی  اتحادیه علمای جعفری 
ّ

و دبيركل

وابسته به علویان تركیه

Mousa Aiaz. Turkey
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قلب شیعیان جهان
در مشهد می تپد

ــاب  ــم کت ــن« مترج ــاز تکی ــی ای »موس
نفیــس صحیفــه رضویــه بــه زبــان ترکــی 
ــای  ــه علم ــرکّل اتحادی ــتانبولی و دبی اس
ــبکه   ــری ش ــه و مج ــور ترکی ــری کش جعف
تلویزیونــیCem tv  )ســم تیوی(متعلــق 
بــه علویــان ترکیــه اســت. او مقیــم  
ــی  ــاجد تاریخ ــه مس ــت ک ــتانبول اس اس
ایــن شــهر شــهرتی جهانــی دارنــد و 
سراســر  از  نفــر  میلیون هــا  ســاالنه 
جهــان حتــی غیرمســلمان ها بــرای دیــدن 
ــدری  ــهر بن ــی ش ــا راه ــاجد زیب ــن مس ای
ــیاه و  ــای س ــاحل دو دری ــتانبول در س اس
مرمــره می شــوند. او به عنــوان یکــی از 

ــم  ــال ها در ق ــام، س ــان اس ــگان جه نخب
ــاوه  ــن ع ــر همی ــه خاط ــرده، ب ــی ک زندگ
بــر زبان هــای ترکــی و عربــی، بــه فارســی 
نیــز مســلط اســت. تکیــن ســال 1392 و در 
ــام  ــی ام ــنواره بین الملل ــن دوره جش دهمی
رضــا)ع( بــه دلیــل فعالیت هــای ارزنــده اش 
در حــوزه فرهنــگ رضــوی به عنــوان 
ــه فرهنــگ رضــوی انتخــاب و  خــادم نمون

ــد. ــل ش تجلی
موســی ایــاز تکیــن ســال گذشــته در قالب 
ــوی  ــگ رض ــه فرهن ــان نمون ــع خادم مجم
ــرد و در  ــفر ک ــهد س ــه مش ــیا ب ــاره آس ق
دهــه کرامــت امســال نیــز در قالــب همیــن 
ــارگاه  ــر ب ــار زائ ــی دیگرب ــع جهان مجم
رضــوی شــد. عــاوه بــر ترجمــه صحیفــه 
رضویــه، او مترجــم آثــار مهمــی هــم چون 
زیــارت نامــه امــام رضا)ع(،مفاتیــح الجنان، 
تفســیر نمونه)نوشــته آیــت ا..مــکارم 
شیرازی(،دانشــنامه امام حسین)ع()نوشــته 
آیــت ا... ری شــهری(و درس هــای فقــه مقام 

معظــم رهبــری نیــز هســت.
ــیه  ــا در حاش ــن ب ــاز تکی ــوی ای  گفت وگ
پانزدهمیــن  اختتامیــه  در  حضــورش 
ــا)ع(  ــام رض ــی ام ــن الملل ــنواره بی جش

ــد . ــام ش انج

لطفا خودتان را معرفی بفرماييد... 
کشــور  از  هســتم،  ایازتکیــن  موســی  بنــده   

ترکیــه.
گفــت  متولــد 1972 میــالدی. تقریبــا می تــوان 
ــه  اوایــل ســال 1990 میــالدی در قــم شــروع ب
کــردم تــا اوایــل ســال 2000 میــالدی.  تحصیــل 
کشــورم  بعــد از آن بــرای خدمــت ســربازی بــه 
فراهــم  شــرایط  هــم  آن  از  بعــد  و  برگشــتم 
کــه برگــردم و مشــغول تبلیــغ در شــهر  نشــد 
اســتانبول شــدم. االن تقریبــا 17 ســال اســت 
بیــت  اهــل  مکتــب  بــرای  اســتانبول  در  کــه 

ــود.  ــول ش ــر قب گ ــم. ا کن ــی  ــت م خدم

اولین بــار چــه ســالی به جشــنواره امام  رضــا )ع( 

دعوت شــدید؟
که  گــر اشــتباه نکنــم ســال 2013 میــالدی بــود  ا
اولیــن بــار بــه جشــنواره دعــوت شــدم، تولــد 
حضــرت امــام رضــا)ع( و حضــرت معصومــه 
ــود و مــن بــه عنــوان یــک  ســالم اهلل علیهــا ب
انتخــاب  رضــوی  فرهنــگ  کوچــک  خــادم 
مجمــع  عضــو  هــم  گذشــته  ســال  شــدم. 
جهانــی خادمــان فرهنــگ رضــوی بــودم و بــه 
مشــهد آمــدم و  امســال هــم در همیــن راســتا 
کمیســیون هــا شــرکت  کــه در  دعــوت شــدم 

داشــته باشــم.

چه نگاهی نسبت به شهر مشهد دارید؟
نیســت،  ایــران  قلــب  فقــط  الرضــا  مشــهد 
مشــهدالرضا موقعیــت و جایــگاه خاصــی در 
جهــان و علــی الخصــوص در بیــن شــیعیان 

دارد کــه می تــوان گفــت قلــب شــیعیان جهان 
ــد. ــی تپ ــا م ــهد الرض در مش

کــه هــم بــه  ایــن باعــث خوشــحالی ماســت 
عنــوان یــک خــادم انتخــاب شــده ایــم و هــم 
در محضــر ملکوتــی علــی ابــن موســی الرضــا 

علیــه الســالم هســتیم. 

وقتــی بــه زیارت حضرت رضا)ع( نائل می شــوید 

چه احساســی دارید؟
بــه زیــارت مشــرف مــی شــوم ماننــد  هربــار 
کــه بــرای اولیــن بــار خدمــت امــام  ایــن اســت 
می رســم. می گویــم در خدمــت امــام زیــرا مــا 
اعتقــاد داریــم، غایــب امــام بــا حاضــر امــام 
هیــچ فرقــی نــدارد. خــواب امــام بــا بیــداری 
کــه در برابــر حضــرت  امــام فرقــی نــدارد. آنجــا 
خوانیــم  مــی  دخــول  اذن  و  ایســتیم  مــی 
کــه  داریــم  اعتقــاد  مــا  امــام  ای  می گوییــم 
مــی  را  مــا  کالم  بینیــد،  مــی  را  مــا  جایــگاه 
شــنوید، جــواب ســالم مــا را مــی دهیــد ولــی 
چشــم  و  کــر  را  هایمــان  گــوش  گنــاه  پــرده 
کــرده اســت که نه ســالم شــما  کــور  هایمــان را 
را مــی شــنویم و نــه خــود شــما را مــی بینیــم.

بــه همیــن علــت مشــکل از خــود ماســت. 
ولــی اعتقــاد داریــم آن هــا مــا را مــی بیننــد.

ســالم  یــک  بــا  باشــیم  کــه  دنیــا  هرجــای 
می کنیــم.  احســاس  حــرم  در  را  خودمــان 
حــاال خــدا نصیــب مــا کــرده اســت کــه در حضور 
ضامــن آهــو ثامــن االئمه علی ابن موســی الرضا 

هستیم. 
صدیقه رضوانی نیــا
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امــام رضــا)ع( در میــان شــیعیان تركیــه چــه 

دارنــد؟ جایگاهــی 
ســه امــام در بیــن شــیعیان ترکیــه جایگاهــی 
ــین)ع(  ــام حس ــی)ع(، ام ــام عل ــد ؛ ام ــژه دارن وی
یــا  کــه  ترکیــه  شــیعیان  رضــا)ع(.  امــام  و 
ــا در همســایگی ایــران  ــد ی ایرانی االصــل بوده ان
می زیســته اند و به ماننــد ایرانی هــا عجیــب بــه 
امــام رضــا)ع( عالقــه و ارادت دارنــد از هــر ســه 
ــا   اســم یکــی رضــا، ی

ً
ــا چهــار مــرد ترکیــه حتمــا ی

اســت. و..  محمدرضا،علیرضــا 
امــام  ایــام شــهادت  ایــران در  شــنیده ام در 
رضــا)ع( مراســم باشــکوهی برگــزار می شــود، 
همــه  ایشــان  شــهادت  در  ترکیــه  در  ماهــم 
برنامه هــا را برگــزار می کنیم.نــذری می دهیــم 
و مراســم عــزاداری و ســینه زنی در مســاجد 
شــهر  در  رضــا)ع(  امــام  مســجد  به ویــژه 
کــه هــزاران نفر در آن شــرکت  اســتانبول داریــم 
می کننــد و ســفره نــذری چنــد هزارنفــره پهــن 
باعــث  و  اســت  دیدنــی   

ً
واقعــا کــه  می کنیــم 

ترکیــه  در  مذاهــب  و  ادیــان  بقیــه  تعجــب 
کــه  می شــود. ایــام میــالد امــام رضــا)ع( هــم 
ترکیــه غــرق در  جــای خــود دارد و شــیعیان 

می شــوند. شــادی 
عــالوه بــر شــیعیان 12 امامی، علویــان که آن ها 
ــی  ــی چندمیلیون ــتند و جمعیت ــیعه هس ــز ش نی
علیهم الســالم  ائمــه  بــه  دارنــد  ترکیــه  در 
ــد و شــهادت  ــد و  مراســم های تول عالقه مندن

ائمــه را برگــزار می کننــد.

ســهولت  بــه  و  راحــت  تركیــه  شــیعیان  آیــا 

بياینــد؟ رضــا)ع(  امــام  زیــارت  بــه  می تواننــد 
در ترکیــه چنــد آژانــس مســافرتی بــرای زائــران 
رضــوی وجــود دارد. ســاالنه حــدود 15 هــزار 
شــیعه ترکیــه بــرای زیــارت امــام هشــتم وارد 
ایــران می شــوند آن هــا هوایــی یــا از طریــق مــرز 
زمینــی بــه ایــران ســفر می کننــد ابتــدا بــه شــهر 
معصومــه)س(  حضــرت  حــرم  زیــارت  و  قــم 

می رونــد.
نــزد شــیعیان ترکیــه اعتقــاد جالبی وجــود دارد 
کــه مــن دیــده ام ایرانی هــا در کربال  همان طــور 
اول بــه زیــارت حــرم حضــرت ابوالفضــل)ع( 
امــام  حــرم  زیــارت  راهــی  آنــگاه  و  می رونــد 
حســین)ع( می شــوند، مــا شــیعیان ترکیــه هم 
اول بــه زیارت حضــرت فاطمه معصومه)س( 
بعــد  و  ایشــان اذن می گیریــم  از  و  می رویــم 
راهــی مشــهد بــرای زیــارت حــرم برادرشــان 
ــدران  ــزد اجــداد و پ می شــویم.این رســم در ن
گــر قــم را  مــا هــم وجــود داشــته و معتقدیــم ا
کنیــم زیــارت مشــهد مــا هــم ان  اول زیــارت 

شــااهلل پذیرفتــه می شــود.

جــوان  یــا  نوجــوان  موقعــی   ایازتکیــن  آقــای 

بودید، می خواستید راه آینده خودتان را انتخاب 

كــه راه حــوزه علمیــه و تبلیــغ را  كنیــد، چــه شــد 

كردیــد؟ آیــا توصیــه و تاكیــد والديــن و  انتخــاب 

اطرافیــان بــود یــا چیــزی از درون خودتــان...
بنــده اصالتــا شــیعه هســتم. پــدر و مــادرم و 
ابــا و اجــداد مــا شــیعه هســتند. شــیعه دوازده 

مســتبصر  یعنــی  هســتیم.  اصیــل  امامــی 
کــه مذاهــب دیگــر بــه شــیعه دوازده  نیســتیم، 
کــرده باشــیم. از اول در  گرایــش پیــدا  امامــی 
مکتــب اهــل بیــت اطهــار علیهــم الســالم 
بودیــم. بــه جــز ایــن، پــدر مرحــوم بنــده یــا 
خانــواده بنــده از ابتــدا مذهبــی هــم بودنــد. 
کــه  مــن االن تقریبــا 45 ســال دارم. از زمانــی 
کــردم، پــدر و مــادرم  بــه یــاد دارم و چشــم بــاز 
نمــاز خــوان بودنــد. بــه همیــن علــت در یــک 
تربیــت  و  آمــدم  دنیــا  بــه  خانــواده متدینــی 
و پــرورش مــن بــه دســت یــک پــدر و مــادر 
متدیــن بــه وقــوع پیوســت. بــه غیــر از ایــن در 
ــود  ــه ن ک ــم  کن بودی ــا ــی س کوچک ــتان  شهرس
درصــد جمعیت آن شهرســتان شــیعه دوازده 
امامــی بودند. شــهر ایقدیــر در آرالــک.  آرالک 
الخصــوص  علــی  بــود.  مذهبــی  شــهر  یــک 
کامــال حســینی  ایــام محــرم و صفــر یــک شــهر 
کالس دوم راهنمایــی در ایــن  مــی شــد. تــا 

شــهر بودیــم. بــه همیــن علــت خــواه ناخــواه 
یــا محیــط مذهبــی  فرهنــگ حســینی  ایــن 
مــی  تاثیــر  انســان  شــخصیت  و  روحیــه  در 
گــذارد. چــون خانــواده هــم خانــواده متدیــن 
و نمازخوانــی بود،ایــن هــم تاثیــر عمــده ای 
و  دارد  انســان  شــخصیت  گیــری  شــکل  در 
کــه بــرای مــن از همــه  از طــرف دیگــر چیــزی 
مهمتــر بــود، پــدر مــن شــخص انقالبــی بــود. 
در شــرف انقــالب اســالمی در ایــران، پــدرم 
کــه در ایــن راســتا  طرفــدار  امــام راحــل بــود 
کوچــک شــکنجه  خیلــی در آن شهرســتان 
 مجبور شــد بعد از هفت، هشــت 

ً
شــد. نهایتا

کنــد و بــه شــهر بزرگتــری  کــوچ  ســال از آنجــا 
بــرود تــا شــناخته نشــود و روی او فشــار وارد 
نکننــد و مشــکلی برایــش ایجــاد نکننــد. در 
آن شــهر و در آن زمــان، حــدود ســال 1980، 
تــا آن زمــان فقــط دو نفــر بــه مشــهد امــام رضــا 

مشــرف شــده بودنــد.
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یکــی از آن هــا پــدرم بــود. پــدر دوســتان زیادی 
در تبریــز و ارومیــه و در ســلماس داشــتند، 
آنهــا مــی آمدنــد و دو ســه  پــدرم منــزل  کــه 
از  وقتــی  ماندنــد.  مــی  ایــران  اینجــا در  مــاه 
ــران را  گشــتند، حــال و هــوای ای ــران برمــی  ای
کــه بچــه بــودم و هفــت هشــت  کــه بــرای مــن 
کــرد. چــون خــودش  ســاله بــودم، تعریــف مــی 
زیــادی  رفقــای  بــود،  رســتورانی  صاحــب 
ــا روحانــی محــل رفــت  داشــت و خانوادگــی ب

و آمــد زیــادی داشــت. آن روحانــی مرحــوم 
گیــری  کــه در شــکل  شــیخ حمیــد تــوران بــود 
داشــتند.  بســزایی  ســهم  بنــده  شــخصیت 
هــم خانــواده، هــم محیــط و هــم روحانــی آن 
کــه پــدرم  گفــت اثــر انقالبــی  محــل و می تــوان 
کــرد، در روحیــه بنــده  بــرای مــن تعریــف مــی 
کــه وارد ایــن  ســهم بســزا و ســنگینی داشــت 
راه شــوم. بعــد از دبســتان، مــا ســه دیپلــم 
داشــتیم، پنــج ســال دبســتان مــی خواندیــم 
ســال  ســه  بعــد  گرفتیــم،  مــی  دیپلــم  یــک 
راهنمایــی مــی خواندیــم و دیپلــم می گرفتیم 

قبــول  کنکــور  گــر  ا و  بعــد هــم دبیرســتان،  و 
مــی شــدیم بــه دانشــگاه مــی رفتیــم. پــدرم 
گرفتــن نظــر بنــده، بعــد  مایــل بــود بــا در نظــر 
از پایــان دبیرســتان بــه قــم بــروم. مــن هــم 
کــرده بــودم. ولــی روحانــی محــل گفتند  قبــول 
درس  و  بگیــرد  دیپلــم  یــا  بگذاریــد  نــه،  کــه 
ــا دانشــگاه را تمــام  کنــد، ی کالســیک را تمــام 
کنــد و بعــد بــرود. زیــرا نســل آینــده بایــد از 
یــک روحانــی ســنتی روشــنفکر تــر باشــد؛ هــم 
زبــان و هــم فرهنــگ و هــم محیــط خــودش را 
بایــد خیلــی خــوب بشناســد و مســلط شــود 
تــر  بیایــد و مفیــد  بــرود درس بخوانــد و  کــه 
کــردم،  ــا پــدرم  ــه ب ک ــا مشــورتی  باشــد. بعــد ب
از  بعــد  مــن  کــه  کردنــد  پیشــنهاد  ایشــان 
گفتنــد  گرفتــم، پــدر  کــه  دیپلــم بــروم. دیپلــم 
کــه  شــما بــه دانشــگاه برویــد، از دانشــگاه 
غ التحصیــل شــدید بعــد قــم برویــد. در  فــار
ــی  ــدم. ول ــول ش ــازی قب ــاختمان س ــته س رش
گفتــم پدرجــان،  گفتگــو پرداختــم و  بــا پــدر بــه 
غ التحصیــل شــدن  دیــر می شــود. بعــداز فــار
گوییــد فــوق   شــما مــی 

ً
از دانشــگاه احتمــاال

لیســانس یــا دکتــری بگیــرم. مــی ترســم آن 
از دســت بدهــم.  را  روحیــه معنــوی خــودم 
فضــای  از  غیــر  بــه  دانشــگاه  فضــای  چــون 
گفــت مــن حرفــی  محــل خــودت اســت. پــدرم 
نــدارم. چــون بعضــی از دوســتانم در دبســتان 
ــم  ــم در ق ــر - ه ــدود 7-8 نف ــتان -ح ــا دبیرس ت
درس مــی خواندنــد. آن هــا زودتــر از مــن آمــده 

ــه صــورت مکتــوب و نامــه  ــا آن هــا ب ــد. ب بودن
کردیــم و قــرار شــد از راه دانشــگاه  مشــورت 
بــه راه مدرســه و قــم برگردیــم. چــون از بچگــی 
یــک خانــواده متدیــن و محلــه متدیــن  در 
یــک  داشــتن  بــا  و  کــردم  رشــد  حســینی  و 
کــه عاشــق امــام راحــل  پــدر دلســوز انقالبــی 
کــه رســاله  کنــم  بودنــد. مــن ایــن را ادعــا مــی 
کــه بــه ترکی اســتانبولی  عملیــه حضــرت امــام 
ترجمــه و چــاپ شــده بــود، در آن شهرســتان 
فقــط پــدرم آن رســاله را داشــت. دوســتان 
ــد  ــد و ایــن رســاله را امانــت می گرفتن مــی آمدن
ــد  ــد و بع کردن ــی  ــی م ــت نویس و از روی آن دس
بــر مــی گرداندنــد. ایــن حــال و هــوا مــا را تــا اینجا 

کجــا مــی بــرد. کشــانده اســت. ببینیــم تــا 

شــما خواهــر و بــرادر هــم داریــد؟ آن هــا همیــن 

مســیر شــما را رفتند یا مســیرهای دیگری رفتند.
مســیرهای  کــه  دارم  بــرادر  دو  و  خواهــر  دو 
خودشــان را رفتــه انــد ولــی همه افــراد متدینی 
ــادم  ــوزه افت ــه و ح ــن در راه مدرس ــتند. م هس

آن هــا هــم بــه دانشــگاه رفتنــد. 

چند سال در قم درس خواندید؟
تقریبا ده سال. 

ســال 1992 بــه قــم آمدیــد و هفــده هجــده 

تبلیــغ ديــن اســام و  راه  از عمرتــان در  ســال 

كارنامــه  بــه  اســت.  گذشــته  تشــیع  مذهــب 

تــان  ارزیابــی  می كنیــد  نــگاه  كــه  خودتــان 

هســتید؟ راضــی  رفتــه  راه  از  چیســت؟ 
کــه به قــم آمدیــم، آن زمان المصطفی  زمانــی 

اســم دیگــری داشــت. مرکــز جهانــی علــوم 
اســالمی بــود. وقتــی پرونــده خودمــان را بــه 
گفتنــد یــک مــاه بعــد  کردیــم،  آنهــا تقدیــم 
پاســخ شــما را مــی دهیــم و نتیجــه را اعــالم 
ترکیــه  از  کــه  بودیــم  نفــر  ســه  دو  می کنیــم. 
گفتیــم آیــا بــرای  آمــده بودیــم. بــا خودمــان 
یــک مــاه بــه ترکیــه برگردیــم؟ چــون آن زمــان 
چهــار روز در مســیر بودیــم. باعــث خســتگی 
گرفتیــم بــه مشــهدالرضا  مــی شــد. تصمیــم 

و  بیســت  حــدود  روز  آن  از  تقریبــا  برویــم. 
گذرد.بــه هیــچ وجــه پشــیمان  ســه ســال مــی 
نیســتیم اال در یــک چیــز . آن هــم اینکــه کاش 
گمــان  کنیــم.  می توانســتیم بیشــتر خدمــت 
ــوان  ــرای خــودم، تمــام ت کنــم، حداقــل ب مــی 
خــودم را در ایــن صــرف نکــرده ام.ایــن یکــی 
مایــه ی پشــیمانی اســت و نمــی دانــم فرصــت 
آن  جبــران  نــه.  یــا  می شــود،  پیــدا  جبــران 
ســخت اســت چــون ایــام جوانــی هــم گذشــته 

اســت. االن آهســته تر جلــو می رویــم.
هشــت  هفــت  روزانــه  بودیــم  کــه  قــم  در   
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گــر یــک اشــتباه  می خواهیــد آن هــم هســت. ا
گــردن  کوچــک داشــته باشــید، لبــه برنــده تیــغ 
شــما را مــی زنــد. دنیــا را کــه بــه دنبالــش نرفتیــد 
کــه از دســت داده ایــد، خســر  و آخــرت را هــم 
الدنیــا و اآلخــرت مــی شــوید. بایــد همیشــه 
یــک دشــمن  کنیــد. مــا  حواســتان را جمــع 
خارجی به اســم شــیطان داریم و یک دشــمن 
داخلــی بــه اســم هــوای نفــس. ایــن هــا هــردو 
خستگی ناپذیر هستند. تا نفس آخر  رهایت 

کنــی. کننــد. بایــد حواســت را جمــع  نمــی 

شما آنجا هم با لباس روحانیت هستید؟
کــه رد مــی شــویم، مــا را خلــع لبــاس  نــه از مــرز 

می کننــد. لبــاس روحانــی در ترکیه ممنوع اســت. 

در مورد اهل سنت چطور است؟
می کننــد.  پوشــی  چشــم  اهل ســنت  بــرای 
ولــی بــرای مــا نــه. البتــه در داخــل مســجد، 
هنــگام مراســم هــا و نمازهــا یــا داخــل مســجد 
اشــکالی نــدارد و ملبــس هســتیم. بیــرون نــه، 

کــت و شــلوار بپوشــیم. بایــد 

جایــگاه ائمــه و چهــارده معصــوم در پيشــبرد 

ايــن  چــرا   چیســت؟  انســان  روحــی  حــاالت 
احساس نیاز در شما هست كه در اولین فرصت 

خــودرا بــه جايــی مثــل مشــهد برســانید؟
مطمئنم که شــما  قدر امام هشــتم را می دانید. 
ــی  ــد م ــی دانن ــان را نم ــه قدرش ک ــانی  ــرای کس ب
گویــم. ماهــی تــا زمانی که در آب اســت، قــدر آب 
را نمــی دانــد. زمانــی کــه از آب بیــرون شــد و دیگر 
نمی توانــد نفــس بکشــد، قــدر آب را مــی دانــد. 

ترجمــه  خواندیــم،  مــی  درس  ســاعت 
داشــتیم، تصحیح داشــتیم. تقریبا روزانه ســه 
چهــار ســاعت اســتراحت و خــواب داشــتیم. 
ولــی االن آن تــوان را نداریــم. بعــد از اینکــه 
بــه ترکیــه برگشــتیم خیلــی فرصــت مســتعدی 
کــه از ترکیــه بــه ایــران نــگاه می  نبــود. آن موقــع 
کردیــم، وقتــی به ترکیه برگشــتیم و از حضور در 
قــم ســلب توفیق شــدیم، دائم به زانــوی خود 
کــه ای کاش بیشــتر مــی خواندیــم.  مــی زدیــم 
همیشــه انســان بــه گذشــته خــود تاســف مــی 
گرفتم پشیمان  خورد. از اینکه در این راه قرار 
کار  نیســتم ولــی اینکــه می توانســتیم بیشــتر 
کنیــم و نکردیــم، باعــث تاســف اســت. فــردای 
کــه در دیــوان حــق می ایســتیم چیزی  قیامــت 
کنیــم،  کــه بــه خداونــد متعــال عرضــه  نداریــم 

دســتمان خالــی اســت و مــی ترســیم. 
غ التحصیل  گرفتیم و فار زمانی که فارســی یاد 
شــدیم، خداونــد بــه او عــزت و عمــر بدهــد، 
آیــت اهلل حســن زاده آملــی بــرای مــا ســخنرانی 
کردنــد، یــک جملــه ایشــان را تقریبــا بعــد از 
گوشــواره  ســی ســال فرامــوش نکــرده ام. مثــل 
گفتنــد بچه هــا شــما  گوشــم مانــده اســت.  بــر 
ــده  ــه برن ــه دو لب ک ــد  ــرده ای ک ــاب  ــی را انتخ راه
ــرد، ایــن طــرف هــم  دارد. آن طــرف هــم مــی ب
گــر باهــوش نباشــید و حواســتان  مــی بــرد. ا
نباشــد خســر الدنیــا و آخــرت مــی شــوید. بــه 
کــی اســت.  همیــن علــت راه خیلــی خطرنا
آخــرت  گــر  ا برویــد.  خواهیــد  مــی  دنیــا  گــر  ا

بــه نظــر بنده بخشــی از مردم قــدر معصومین و 
امامــان را نمــی دانند، ما کــه دور از این محوطه 
روحانــی هســتیم. در طــول عمــر انســان، او 

مشــکالت دنیــوی دارد.
مشکالت خانوادگی دارد، مشکالت اقتصادی 
کــه  اوقــات اســت  یــا سیاســی دارد. بعضــی 
ــد، احســاس می کنــد  ــه ســتوه مــی آی انســان ب

کــه دارد تمــام می شــود.
ــد  ــاند، بای ــی برس ــه آب حیات ــودش را ب ــد خ بای
نفس جدیدی بگیرد. ائمه معصومین واسطه 
فیــض الهــی هســتند. نــه فقــط بــرای شــیعیان، 
بــرای تمــام کائنات. واســطه هســتند که فیض 
الهــی از طریــق آنــان بــه کائنــات و دنیــا و هرچــه 
متعلــق بــه دنیاســت، برســد. حــال شــما فکــر 
کــه نیســتم. بــا  کــه بنــده از هســتی  می کنیــد 
تمــام نیســتی بــه معنــای کامــل، بایــد خودمان 
را بــه جایــی یــا شــخصی یــا محلــی برســانیم 
کــرد.  کــه تمــام هســتی را می تــوان آنجــا پیــدا 
نیســتی را کــه احســاس کــردی، دنبــال راه حــل 
کنــار معصومیــن  گــردی. و ایــن هــم جــز در  مــی 

امــکان پذیــر نیســت. 
انتــم  فرمایــد  مــی  کریمــه  آیــه  کــه  آنجایــی 
الفقــرا الــی اهلل... همــه شــما نیازمنــد بــه خــدا 
کــه بــه خــدا  کــه چیــزی نیســتم  هســتید. مــن 
برســم. انســان بــه انــدازه یــک ذره هــم بــه 
ــه خــدا  ــا وســیله ب ــد ب ــد. بای حســاب نمــی آی
کــه در انــدرون خــودت،  رســید. آن نیســتی را 
یــا کاســتی هــای معنــوی خــودت را در داخل و 

کــردی، بایــد دنبــال یک  روان خــود احســاس 
کــه آن واســطه بــه منبــع  واســطه بگــردی. 
وصــل شــود. آن هــم مثــل مــن فقیــر و نیازمنــد 
نباشــد، غنــی باشــد. ولــی اتصالــش بــه خــدا 
کــه ایــن احســاس  باشــد. هــر وقــت و زمانــی 
کــه  نیســتی و نیازمنــدی را، یــا آن نفــس آخــر را 
کشــیم، می گوییــم بایــد خودمــان را بــه  مــی 
کــه یــک نفــس جدیــدی بــه  جایــی برســانیم 

مــا بدهــد.
آن نیســتی هــا بــه هســتی تبدیــل شــود. یعنــی 
ائمــه معصومیــن محــور هســتند و تمــام جهــان 
بایــد دور آن بگــردد و البته به ســوی خودش هم 
کــه  جــذب می کنــد. ایــن جذابیــت ائمــه اســت 
تمــام دوســتانش را بــه ســمت خــود مــی کشــد.

كتاب هــای ارزنــده رضــوی صحیفــه  یکــی از 

كــه  در آن دعاهــای امــام رضــا)ع(  رضویــه اســت 

ــده  گردآوری ش ــی  ــد ابطح ــوم موح ــط مرح توس

كتــاب بــه زبــان تركــی  اســت و شــما مترجــم ايــن 

هــم  ترجمــه  ايــن  دربــاره  هســتید  اســتانبولی 

برایمــان بيشــتر بگوييــد...
کتــاب مهمی  درســت اســت صحیفــه رضویــه 
اســت مجموعــه دعاهــای امــام رضــا)ع( در 
گردآوری شــده،  فصل هــای مختلفــی در آن 
جشــنواره  پیشــنهاد  بــه  ســال2013  مــن 
کتــاب را از عربــی بــه ترکــی  امــام رضــا)ع( ایــن 
ــه  ــا ترجم ــه ب ــردم و البت ک ــه  ــتانبولی ترجم اس
فارســی هــم مطابقــت دادم.حــدود ســه مــاه 

کشــید. کتــاب طــول  ترجمــه 
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حمایــت سیاســی و تبــادل بیــن بانکــی میــان 
ایــن دو کشــور صــورت نمی گیــرد. البتــه روز به 
روز وضعیــت بهتــر می شــود و ایــن مشــکالت 
حــل خواهنــد شــد و مــا معتقدیــم ایــران بــا 
ــد  ــد آم ــرون خواه ــا بی ــن تحریم ه ــدار از ای اقت
شــکل  کشــور  دو  بیــن  اقتصــادی  روابــط  و 

گرفــت. خواهــد 

حامــی اصلــی تولیــد محصــوالت فرهنگــی در 

كــدام بخــش اســت؟ دولــت یــا بخش  اندونــزی 

خصوصــی؟
 بخــش خصوصــی فعال تــر اســت. اّمــا 

ً
قطعــا

طبق قانون اساسی دولت متعّهد به حمایت 
گرفتــار  کــه در عمــل  از بخــش خصوصــی اســت 
اصلــی  مشــکل  و  می شــود  سیاســت بازی 
وابســتگی دولــت بــه نهادهــای بین المللــی 
صهیونیســتی اســت. این چالش میان بخش 
خصوصــی و دولت جدی اســت. البته طبیعی 
کابینــه و وزرا دســتخوش  کــه بــا تغییــر  اســت 

نوســان و تغییــر خواهــد بــود.
کــه بخــش خصوصی  نکتــه جالــب ایــن اســت 
اقتصــادی، از مــوج بیــداری اســالمی به خوبی 
کــه  کارخانــه  یــک  مثــاًل  می کنــد.  اســتفاده 
کارخانــه دارش  مدلــش هــم مســیحی اســت و 
اســالمی  ک  پوشــا نیســت،  مســلمان  هــم 
تولیــد می کنــد و شــوی پوشــش اســالمی برگزار 

می کنــد!
ــش  ــت از بخ ــزی، حمای ــن در اندون ــر م ــه نظ ب
جلــب  بــرای  تــالش  از  مفیدتــر  خصوصــی 

امام حسین )ع( الگوی
آزادگی و آزادی تفکر  است

محصــوالت مرتبــط بــا پوشــش متناســب بــا 

در  چشــم گیری  جایــگاه  مسلمانانـــــه  زیســــــت 

كشــور شــما دارد. چه اندازه از اين محصوالت در 

همیــن كشــور تولیــد می شــوند و وضعیــت تبــادل 

فرهنگــی - اقتصــادی در ايــن زمینــه میــان كشــور 

ــه اســت؟ ــزی چگون مــا و اندون
کــه بــه برکــت انقــالب  در دهــه 80 میــالدی 
راه  بــه  اســالمی  بیــداری  مــوج  اســالمی، 
کشــور  در  کــه  دارم  خاطــر  بــه  مــن  افتــاد، 
کشــور مســلمانان بــوده و  کــه بزرگتریــن  مــا 
هســت، پوشــیدن چــادر و حتــی روســری و 
مقنعــه ممنــوع بــود! بنابــر ایــن آن موقــع اصــال 
ــرای مصــرف ایــن محصــوالت نبــود.  جایــی ب
اآلن بــا توجــه بــه رشــد تقاضــای محصــوالت 
هــم  آن  تولیــد  بانــوان،  میــان  در  فرهنگــی 
گرفتــه اســت. البتــه بــه نظــر مــن شــّدت  رونــق 
گرفتــن ایــن اشــتیاق بــه مصــرف در میــان زنان 
اندونــزی امــروزه بــه یــک آســیب تبدیــل شــده 
اســت. عرصــه حجــاب دارد جــای خــود را بــه 

می دهــد! مدلینــگ 
در مــورد ســؤال دوم شــما هــم بایــد بگویــم 
آشــکار  و  زیــاد  تالش هــای  رغــم  علــی 
جمهــوری اســالمی در جهــت بهبــود روابــط، 
تحریم هــا،  و  سیاســی  مســائل  خاطــر  بــه 

حمایــت دولــت اســت. البته ایــن توضیحاتی 
و  مشــاهدات  بــه  بنــا  می کنــم  عــرض  کــه 
تحلیل هــای یــک شــهروند عــادی اســت و 

مــن متخصــص در ایــن عرصــه نیســتم.
آزاد شــدن اندونــزی از یــوق اســتعمار، اتفــاق 
کــه توانســت بــه مــا آزادی  بســیار مهمــی بــود 
گســترش  اخیــرا  اّمــا  بدهــد.  مســلمانی  در 
روابــط دولــت بــا ســازمان های بین المللــی 
کشــورهای  وابســته بــه صهیونیســم و حتــی 
آن هــا  بــه  وابســته  کــه  اســالمی  ظاهــر  بــه 
هســتند و تحــت سیاســت های آنــان حرکــت 
بــرای جریان هــای  می کننــد، چالــش بزرگــی 
معتــدل مســلمان در اندونــزی شــده اســت. 
ــانه ای  ــی و رس ــدرت مال ــا ق ــه آن ه ک ــژه  ــه وی ب
خوبــی هــم دارنــد. البتــه بایــد خوش بیــن بــود 
و ان شــاء اهلل با تالش بیشــتر، موفق خواهیم 
بــود. امــام حســین)ع( روز عاشــورا خطــاب 
گــر دیــن نداریــد، ال اقــل  بــه دشــمن فرمــود: » ا
آزاده باشــید« ایــن یعنــی آزادگــی و آزادی تفکر، 
ــن  ــم از ای ــا می توانی ــت و م ــا اس ــازی م ــن ب زمی

کنیــم. عرصــه بــه خوبــی اســتفاده 

یکی از مشــکات ما، ایجاد شــدن شــکاف های 

متعــدد فرهنگــی بــه بهانــه كوچک تريــن اختــاف 

مــردم  اســت.   ... و  سیاســی  دینــی،  مذهبــی، 

اختافــات،  ايــن  داشــتن  رغــم  علــی  اندونــزی 

چگونــه  حجــاب،  ماننــد  مقولــه ای  در  هــم  آن 

توانســته اند مانع ایجاد شــکاف فرهنگی شوند؟
خــوی آرام مــردم اندونــزی، مجالــی بــه اختالف 
و تنــش نمی دهــد. تاریــخ هــم همیــن را نشــان 
مســلمان  کشــور  تنهــا  اندونــزی  می دهــد. 
جهان اســت که اســالم بدون هیچ خشــونتی 
کــه  بــه آن جــا رفــت. یــک اندیشــمند می گویــد 
اســالم بــرای اولین بــار در جزیرة العــرب آزمــوده 
شــد و وقتی مردمی چنین پرتنش توانســتند از 
آن سربلند بیرون بیایند، آن وقت به اندونزی 
هــم خواهــد رفــت و نتیجــه معلوم خواهــد بود. 
آرامــش از آموزه هــای اســالمی مــا هــم هســت. 
ــه  ــت. جنب ــن اس ــن االمری ــر در بی ــد خی فرمودن
گون  مثبــت ایــن آرامــش، پذیرش ســالیق گونا
آن  منفــی  جنبــه  البتــه  و  اســت  اندونــزی  در 
نداشــتن جســارت برای کنش گری سیاســی پر 

هزینــه اســت.

حسین الهی
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باباصادق ایربوکوزیل. آلباین
قائم مقام رهبر جهانی بکتاشیون 

Baba Sadiqh Ibrokouzli. Albany
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بــرای حرکــت بــه ســمت صلح 
و گفتگــو بــه امــام رضــا )ع( 

نیازمندیــم
کوزلــی، قائــم مقــام رهبــری  بابــا صــادق ایبــرو 
جهانی علویون بکتاشی، و مسئول بکتاشیون 
جنــوب آلبانــی هســتم. بنــده از ســال 1991 کــه 
آلبانــی، آزادی ادیــان و مذاهــب را بــه رســمیت 
کــه در تکیه هــا و  شــناخت،25 ســال اســت 
کــرده ام؛ چه  کــن مذهبــی مختلــف خدمت  اما
در آلبانــی و چــه خــارج از آن، ماننــد ایــاالت 
غ التحصیــل  فار هم چنیــن  آمریــکا.  متحــده 

معمــاری و حســابداری هســتم.

دینــی  فرهنــگ  در  تکیه هــا  كاركــرد  مــورد  در 

دهیــد. توضیــح  كمــی  مــردم 
تکیه هــا ماننــد مســاجد، محــل عبــادت خــدا 
هســتند. در تاریــخ آلبانــی، تکیه هــا نقــش 
ویژه ای در گســترش دین اســالم داشــته اند. 
بــا  چندانــی  تفــاوت  دینــی  نظــر  از  تکیه هــا 
مســاجد ندارنــد. اّمــا از نظــر معماری بــا آن ها 
درونشــان  تکیه هــا  مثــاًل  دارنــد.  تفــاوت 
مســجد دارنــد، اّمــا مســاجد تکیه هــا، منــاره 
نــدارد. مــا بــه نمازهــای پنج گانــه معتقدیــم و 
کتابمــان قــرآن و پیامبرمــان حضــرت محّمــد 
مصطفــی)ص( اســت و پیــرو اهــل بیــت)ع( 

هســتیم.

معمــاری یــک شــهر مذهبــی چــه شــاخص هايی 

دارد و تفاوتــش بــا شــهرهای تجــاری و تفریحــی 

چیســت؟
زمین که مال خدا است، این انسان ها هستند 
کــه باعــث تفــاوت زمین هــا می شــوند، ایمــان 
آن هــا اســت کــه بــه ایــن زمیــن ارزش می بخشــد. 
مــن بــه عنــوان یک درویش بکتاشــی، مفتخر به 
پیــروی از مســلک بکتاش ولــی از ســادات امــام 
رضــا)ع( هســتم. طبیعــی اســت کــه یک شــهری 
کــه مــردم آن مؤمــن و مذهبــی هســتند، آن شــهر 
کــه آزاد  می شــود مذهبــی، اّمــا مهــم این اســت 
باشــند و بتواننــد ارزش هــای اخالقــی و دینــی 
کننــد. یــک شــهری مثــل نیویــورک  را حفــظ 
یــا دوبــی، شــاید بــا یکدیگــر رقابــت داشــته 
باشــند، ولــی یــک شــهر مذهبــی در رقابــت بــا 
ــرای او مهــم اســت،  آن هــا نیســت و آن چــه ب
کمــال دینــی اســت. اّمــا از نظــر معمــاری، بــه 
نظــرم معمــاری خانه هــای شــهر مذهبــی بــا 

شــهر غیــر مذهبــی تفاوتــی نــدارد.

و  اتصــال  نقطــه  چــه  رضــا)ع(  امــام  زندگــی 

دارد؟ مــا  امــروز  زندگــی  بــا  ارتباطــی 
گــر قــرار باشــد مــا انســان ها به ســمت کمال،  ا
گفتگــو،  صلــح، هم زیســتی مســالمت آمیــز، 
کنیــم و از  تفاهــم و محّبــت متقابــل حرکــت 
ظلــم بــه دیگــران بپرهیزیــم و بــه حقوقشــان 
ــا  ــد ت ــم دی ــت خواهی ــم، آن وق ــرام بگذاری احت
چــه حــّد بــه ســیره اهــل بیــت)ع(، از جملــه و 

بــه ویــژه امــام رضــا)ع( نیازمنــد خواهیــم بــود. 
حسین الهی
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امام رضـــا علیه السالم
مؤمن هرگاه خشمگنی شود

غضبش او را از حق بریون منی برد. 
بحاراألونار، ج75، ص355
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عبدالرحمی اوببکر نبداگو. غنـــا
مبلغ دینی، موسس دارالقرآن رضوی

گون پيرامون امام رضا)ع(  گونا و انجام فعالیت های تبلیغی 

Abdorrahim Aboubakr Bandagoo. Ghana
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ــو را  ــه راه گفتگ ــیعیانی ک ش
نمی کننــد انتخــاب 

قصد فتنه دارند

كــرده و از فعالیــت هــا   ابتــدا خودتــان را معرفــی 

و ســوابقتان بــرای مــا بگوييــد
گو هســتم از کشــور  مــن عبدالرحیــم ابوبکر بندا
غ التحصیــل جامعــه المصطفــی  غنــا، و فــار
قــم. حــدود نــه ســال در آنجــا درس خوانــدم 
و بعــد بــه کشــور خــودم جهــت فعالیــت هــای 
تبلیغی و فرهنگی برگشتم. در آنجا حدود سه 
ــا نــام »دارالقــرآن  کــه دارالقــرآن ب ســال اســت 
کــه حفــظ و قرائــت  کــردم  رضــوی« تاســیس 
مبــارک  مــاه  در  می دهــد.  آمــوزش  را  قــرآن 
رمضــان هــم مســاجد مختلــف فعالیت هــای 

گــون تبلیغــی بــا نــام امــام رضــا)ع( داریــم  گونا
ســخنرانی های  قــرآن،  قرائــت  شــامل  کــه 
کــه مــردم در آن و حتــی در  تفســیری اســت. 
خیابان هــا حضــور یافتــه و از برنامــه اســتفاده 
ح می ســازند.  می کننــد و ســواالت خــود را مطر

چــرا دارالقــرآن و برنامــه هــای خودتــان را بــا نام 

كردیــد؟ امــام رضــا)ع( نام گــذاری 
کــه همــه ائمــه)ع(  خواســت خــدا بــود. چــرا 
ــر لطــف  ــرای مــا عزیــز هســتند. امــا عــالوه ب ب
خــدا چنــد علــت دیگــر هــم وجــود داشــت 
کــه موجــب شــد نــام امــام رضــا)ع( را انتخــاب 
کــه احســاس  ایــن دلیــل  بــه  کردیــم. یکــی 
کردیــم امــام رضــا)ع( در میــان مــردم خــوب 
معرفــی نشــده اند. مــردم حضــرت علــی)ع(، 
امــام حســن)ع(، امــام حســین)ع( تــا امــام 

صادق)ع( را شــناخته و با احادیث آنان آشــنا 
کاظــم)ع( و امــام  هســتند امــا از امــام موســی 
رضــا)ع( بــه بعــد را چندان نمی شناســند. این 
نامگــذاری شــروع مناســبی بــرای معرفــی امــام 
گــر بــه  رضــا)ع( بــه مــردم بــود. از ســویی دیگــر ا
کنیــم می بینیــم  ــگاه  احادیــث امــام رضــا)ع( ن
کــه ایشــان احادیــث زیــادی در مــورد قــرآن 
دارنــد. البتــه همــه ائمــه بــه ایــن امــر اهتمــام 
داشــته اند امــا امــام رضــا)ع( فرصــت بیشــتری 

ــد. ــخن بگوین ــرآن س ــه از ق ک ــته اند  داش

كــه بــه  كشــورتان بفرماييــد  كمــی در مــورد   

لحــاظ دینــی و مذهبــی بــه چــه صورتــی اســت 

و چــه تعــدادی از مردمــان آنجــا مســلمان و بعــد 

شــیعه هســتند؟
کشــور آزادی  غنــا بــه لحــاظ دینــی و مذهبــی 
اســت. بیــش از 30میلیــون نفــر جمعیــت دارد 
آنهــا  از  حــدود 45درصــد  تعــداد  ایــن  از  کــه 
مســلمان هســتند. مســلمانان در آنجــا بــه 

گــروه تقســیم می شــوند. چهــار 
بــه  متصوفــه  اهل ســنت  وهابــی،  اهل ســنت 
طریقــه  و  شــیعه  تیجانــی،  طریقــه  خصــوص 
ــه اقلیــت هســتند.  ــه البتــه احمدی ــه. ک احمدی
ــد و شــیعه  کثریــت را دارن اهل ســنت متصوفــه ا
را  درصــد   45 ایــن  از  15درصــد  حــدود  هــم 

می دهنــد. تشــکیل 

حسن دیانی
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گاهــی آنهــا باالتــر رفتــه  بــه قبــل بهتــر شــده و آ
اســت. قبــاًل ائمــه را فقــط بــه عنــوان نوه هــای 
پیامبــر)ص( و اولیــای خــدا دانســته و بــه آنهــا 
احتــرام می گذاشــتند؛ امــا آنهــا را بــه عنــوان 
شــناخت  کنــون  ا امــا  نمی شــناختند.  امــام 
کــرده  بیشــتری از ائمــه معصومیــن)ع( پیــدا 
و حتــی از ســخنان و اقــوال آنــان بــه عنــوان 
شــاهد و دلیــل در ســخنان خــود اســتفاده 
می کننــد. بــه عبارتــی دیگــر بــا ورود تشــیع و 
فعالیــت شــیعیان در ســال های اخیــر در غنــا 
اهــل تســنن غنــا نســبت بــه جایــگاه و منزلــت 

کرده انــد.  گاهــی بیشــتری پیــدا  ائمــه)ع( آ

ــا)ع(  ــام رض ــای ام ــا و خصلت ه ــی ويژگی ه یک

كــه بــه عنــوان محورهــای اصلــی ايــن جشــنواره 

هــم انتخــاب شــده اســت امــام رضــا)ع( امــام 

گفتگــو و امــام اخــاق اســت. بــا توجــه بــه اینکــه 

شــما خــود طلبــه علــوم دینــی بــوده و از ســويی 

كــه بــا نــام امــام   ارتبــاط شــما و موسســه شــما، 

رضــا)ع( نام گــذاری شــده اســت بــا اهــل تســنن 

و  موسســه  بــا  هــم  آنهــا  آیــا  اســت؟  چگونــه 

ارتبــاط دارنــد؟  برنامه هــای شــما 
 بــا اهل تســنن متصوفــه ارتباط 

ً
کثــرا  مــا ا

ً
اتفاقــا

 وهابــی هــا بــه دلیــل 
ً
داریــم. البتــه طبیعتــا

کــه دارنــد بــه ســمت مــا نمی آینــد چــرا  افــکاری 
ــد.  ــوژی آن هــا مــا را مشــرک می دان ــه ایدئول ک
ولــی مــا بــا اهــل تصــوف ارتبــاط خوبــی داریــم 
موالــد  خصــوص  بــه  مذهبــی  مراســم  در  و 
آنهــا  و  می کنیــم  دعــوت  را  آنهــا  ائمــه)ع( 

حضــور هــم پیــدا می کننــد. 

گاهــی و آشــنايی مســلمانان غنــا بــا   میــزان آ

امــام رضــا)ع( بــه چــه صورتــی اســت؟ بــه چــه 

شــما  كشــور  در  ائمــه  و  رضــا)ع(  امــام  میــزان 

هســتند؟  شــده  شــناخته 
آشــنایی اهــل تســنن غنــا بــا ائمــه)ع( نســبت 

شــما خــود طلبــه علــوم دینی بــوده و از ســويی 

بــا  ارتبــاط  در  دیگــر تجربــه عملــی خــود شــما 

مذاهــب دیگــر اســامی اســت، می خواســتیم 

گفتگويــی امــام رضــا)ع(  كمــی در مــورد ســیره 

برداشــت خودتــان از آن بــرای مــا بگوييد و اینکه 

بــه چــه میــزان می توانیــم از ايــن ســیره در دنیــای 

امــروز اســتفاده نماييــم. 
گــر تاریــخ زندگانــی امــام رضــا)ع( را خــوب  ا
در  رضــا)ع(  امــام   کــه  می بینیــم  بخوانیــم 
کــه عقایــد  زمانــه ای زندگــی می کــرده اســت 
گونــی وجــود داشــته اســت. امــام رضــا)ع(  گونا
گشــاده رویی بــا آنهــا برخــورد  بــا تســامح و 
نمــود. بر خالف برخی اشــخاص که بداخالق 
ــد اجــازه  ــه معلومــات دارن ک ــی  ــوده و در حال ب
کســی را نمی دهنــد. بنابرایــن امــام  ســوال بــه 
رضــا)ع( توانســتند بــا ایــن فرقه هــا و مذاهــب 
کننــد. در جلســات  گفتگــو  گــون  گونا و ادیــان 
کــه میــان ایشــان بــا دیگــران برگــزار  گفتگویــی 

بــه  امــام  و  می کردنــد  ســوال  آن هــا  می شــد 
البتــه  کــه  می دادنــد.  پاســخ  آنهــا  ســواالت 
امــام هــم از آنهــا ســوال می پرســید امــا آنهــا 
پاســخ  امــام  ســواالت  بــه  نمی توانســتند 
بگوینــد. و ایــن در تاریخ و ســیره امــام رضا)ع( 
گــر  بســیار واضــح و روشــن اســت. امــروزه هــم ا
ما از این اســلوب و روش امام)ع( در مواجهه  
کنیــم،  اســتفاده  و مذاهــب دیگــر  ادیــان  بــا 
وحــدت  موجــب  می توانیــم  زیــادی  حــد  تــا 
میــان فرقه هــای جهــان اســالم شــویم. بنابــر 
گفتگــو  کســی  ــا  ــه ب ک ســیره ایشــان مــا زمانــی 
می کنیــم نبایــد از زور و  اجبــار اســتفاده نماییم 
و بایــد به گونــه ای گفتگــو کنیــم کــه فــرد یــا گــروه 
کــه نظــر و عمــل ما درســت،  مقابــل مــا بفهمــد 
گــر  عقالنــی و مقبــول اســت. در اینصــورت ا
کننــده بــود  دلیــل و حجــت مــا بــرای او قانــع 
نیــاز بــه زور و اجبــار نبــوده و فــرد خــود بــه خــود 

ســخن مــا را می پذیــرد. 
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گفتگویــی  بــه همیــن دلیــل تبعیــت از ســیره 
امــام رضــا)ع( زمینه ســاز تســامح و شــنیدن 
حــرف طــرف مقابــل شــده و موجــب وحــدت 
کــه   و مســلمانان می شــود.  فرقه هــا  میــان 
ایــن موضــوع بــرای زمانــه مــا بســیار الزم و 
در  مســئله  ایــن  امــروزه  گــر  ا اســت.  مفیــد 
میــان مــا وجــود داشــته باشــد ایــن ارعــاب، 
امــا چــون  مــی رود.  بیــن  از  تکفیــر  و  کشــتار 
در  مســائل  ایــن  شــاهد  نیســت  اینگونــه 

هســتیم.  اســالم  جهــان 

امــروزه چــه در میــان اهل ســنت و چــه در میــان 

 قائــل بــه 
ً

كــه عمــا كســانی هســتند  شــیعیان 

گفتگــو نبــوده و دائمــًا بــه تفرقــه دامــن مــی زننــد. 

امــام رضــا)ع(  اندیشــه  نــگاه و  چــه چیــزی در 

كــه بــر اســاس آن امــام بــه  وجــود داشــته اســت 

گروه هــا  گفتگــو و تعامــل پرداختــه و ايــن افــراد یــا 

از آن بــی بهــره هســتند. 
مــن فکــر می کنــم کســانی کــه از ایــن راه و روش  
ممکــن  یکــی  نمی گیرنــد  الگــو  رضــا)ع(  امــام 
اســت بــه ایــن دلیــل باشــد کــه عنــاد داشــته و 

نمی خواهنــد واقعیــت را بپذیرند. زیرا کســی که 
می دانــد یــک کاری حــق اســت ولــی آن را انجــام 
نمی دهــد نشــان از قصــد و غــرض دیگــری در او 
دارد. کســانی کــه راه گفتگــو را انتخــاب نمی کننــد 
قصد فتنه داشــته و می خواهند وحدت را برهم 
بزننــد. یــا ممکــن اســت علــت آن ایــن باشــد کــه 
دچار سوء فهم هم هستند. شاید فکر می کنند 
 یک اهل تسنن باید 

ً
گفتگو یعنی این  که حتما

مذهــب خــودش را رهــا کــرده و شــیعه شــود و یــا 
بالعکس اما گفتگو یعنی بیان حقیقت. زمانی 
کــه مــن دالیــل و حجــت خــودم را ارائــه می کنــم 
گــر حجــت من عقلی و منطقــی باشــد راه خود  ا
کــرده  ام و در طــرف مقابــل اثــر می گــذارم.  ــاز  را ب

ســوال آخر من در مورد اخاق در ســیره رضوی 

و ضــرورت آن بــرای جامعــه امــروز ماســت. لطفــًا 

كمــی در ايــن زمینــه بــرای مــا توضیحــی بفرماييد. 

کــه  از یکــی از همســران پیامبــر)ص( ســوال شــده 
گفت:»خلقــه  اخــالق پیامبــر چگونــه اســت؟ 
قــرآن« یعنــی اخالقــش قرآنی اســت. خداوند هم 
در قــرآن مــی فرمایند: »پیامبر شــما از نظر اخالق 

عظیــم اســت« خود پیامبــر هم می فرمایــد: » من 
ــده ام«.  ــتاده ش ــالق فرس ــکارم اخ ــام م ــرای اتم ب
ائمــه نســل پیامبــر بــوده و همــه معصوم انــد. 
آن هــا بــا پیامبــر در اخــالق و ســایر صفــات یکــی 
هســتند. بنابرایــن چــون اخــالق آن هــا قرآنــی 
کــه هــر  اســت مــا بایــد از آن هــا الگــو بگیریــم. چــرا 
کســی اخالقــش قرآنــی باشــد هــم در دنیــا و هــم 
در آخــرت موفــق خواهــد بــود. ایــن از منظــری 
دینــی. امــا از لحــاظ انســانی امــام علــی)ع( مــی 
فرمایند:»مــردم دو نوع انــد یــا بــرادر دینــی شــما 
هســتند یــا در خلقــت نظیر شــما هســتند« یعنی 
گــر هــم مســلمان نباشــند ولی انســان هســتند.  ا
گــر رفتــاری را دوســت نــداری بــا شــما  بنابرایــن ا
ــران  ــا دیگ ــار را ب ــن رفت ــم ای ــما ه ــد ش ــام دهن انج
نداشــته بــاش. چــرا کــه هــر دو انســان هســتید. و 
این ســیره ائمه ماســت. ســوم اینکه امام صادق 
می فرماینــد: شــیعیان مــا بایــد بــه گونه ای باشــند 
کــه وقتــی کســی آنهــا را می بینــد بفهمــد ایــن فــرد 
شــیعه ماســت. بنابرایــن مــا بایــد نمونــه اخــالق 
ــد  ــا را می بین ــی م ــا هرکس ــیم ت ــا)ع( باش ــام رض ام
بدانــد کــه مــا تابع و شــیعه امام رضا)ع( هســتیم. 
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شاخصه های اصلی فرهنگ رضوی؛

زیستی ساده 
و آزاد اندیشی

 پاتریســیا النــدی در ابتــدا بــا اشــاره به فعالیت 
کــرد:  هــای خــود در ایتالیــا ایــن طــور عنــوان 
"عمــده ی فعالیت هــای مــن تمرکــز بــر ترجمــه 
و نــگارش مقــاالت در خصــوص اهل بیــت و 
معــارف ایشــان بــه زبان انگلیســی و ایتالیایی 

اســت.
کــه بــرای  یکــی دیگــر از فعالیــت هــا ایــن اســت 
ایتالیــا  بــه  کــه  نــو مســلمانان و مهاجرانــی 
مــی آینــد دوره هایــی بــرای شــناخت بیشــتر 
معصومیــن و معــارف ایشــان برگــزار می کنیــم ".

خانــم النــدی در ادامــه بــا اشــاره بــه مولفه های 
تفــاوت  الســالم،  علیــه  امام رضــا  جــذب 
گــوش  نداشــتن اهــل مذاهــب در برخــورد و 
بــه نظــرات و حــرف هــای افــراد را دو  دادن 
مولفــه ی اصلــی در زندگــی ایشــان عنــوان 
معــروف  ی  مناظــره  بــه  اشــاره  بــا  وی  کــرد. 
امــام رضــا بــا علمــای تمــام ادیــان و مذاهــب 
گفتگــو و  آن زمــان، آن را نشــانه ای از تــوان 
تعامــل امــام هشــتم بــا ســایر ادیــان و مذاهب 

دانســت.

مناظــره  همیــن  بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  وی 
بــرای ارتبــاط  جریــان آن را الگویــی مناســب 
ــان و  ــا زب ــر شــیعیان دانســت. آشــنایی ب ــا غی ب
ــوب  ــو در چارچ گفتگ ــل و  ــرف مقاب ــگ ط فرهن
مقبــوالت فرهنگــی و اجتماعــی طــرف مقابــل 
ایــن  کــه  اســت  هایــی  شــاخص  مهمتریــن 
پژوهشــگر از مناظرات امام رضا علیه الســالم 

اســت. دریافتــه 
مشــکالت  بــه  اشــاره  بــا  النــدی  پاتریســیا 
جهــان غــرب بــا مســیحیت، بــه ظرفیــت های 
بســط تفکر اصیل اســالم در فضای کشورش 
کــرد. او بــا اشــاره بــه بحــران غــرب در  اشــاره 
کلیســا با  تعریــف مفهــوم خانــواده و مخالفت 
کــرد: "بــرای زنــان  طــالق بیــن زوجیــن، عنــوان 
کــه اســالم  غربــی امــروز خیلــی جــذاب اســت 
بــه  را  خانــواده  ســازی  بــاز  و  جدایــی  حــق 
زوجیــن داده اســت و البتــه مفهــوم خانــواده 
کــه اصالــت را بــه نهــاد خانــواده بــه  در اســالم 
جــای زن ســاالری یــا مــرد ســاالری می دهــد. 
یکــی از مشــکالت امــروز غــرب بحــران فــرد 
ــای  ــواده ه ــی از خان ــن خیل ــت و ای ــی اس گرای

کــرده اســت". غربــی را خســته 
گرایــی در جهان اســالم  او در ادامــه بــه افــراط 
کــرد و راه حــل آن را "گفتگــو"  هــم اشــاره ای 
علــوم  محقــق  ایــن  بــاور  بــه  کــرد.  عنــوان 
ــی در  ــالم حت ــه الس ــا علی ــام رض ــالمی؛ ام اس
برابــر دشــمنان خــود اخــالق را رعایــت مــی 
ــرد. ــورد می ک ــا برخ ــا آن ه ــی ب ــا مهربان ــرد و ب ک

ی  ســیره  در  گــزاره  مهمتریــن  او  بــاور  بــه 
کرامت انســان  رضــوی، توجــه بــه انســانیت و 
اســت. وی همچنیــن ســاده زیســتی را یکــی 
رضــا  امــام  زندگــی  هــای  شــاخص  از  دیگــر 
کــه در جــذب مخالفــان بســیار  کــرد  توصیــف 
موثــر اســت. خانــم النــدی البتــه بــا اشــاره بــه 
و  رضــوی  حــرم  اطــراف  در  موجــود  فضــای 
بــه طــور مشــخص محــل برگــزاری جشــنواره 
ی امــام رضــا در مشــهد اســتفاده از فضــای 
ســاده  امــام  مضجــع  کنــار  در  کچــری"  "ال
کرد. زیســت را در کســر شــأن ایشــان توصیف 

پاتریســیا النــدی در پایــان بــا اشــاره بــه نقــش 
اهل بیت در تســخیر قلب شــیعیان بخصوص 
کــرد،  کشــورهای غیــر مســلمان عنــوان  در 
"مــن رابطــه ی خاصــی بــا حضــرت معصومــه 
کــرده  علیهــا الســالم دارم و بســیار تــالش 
کشــورم  ام تــا ایشــان را ماننــد ائمــه بــه مــردم 
ــان  ــه ی ایش ــی نام ــه زندگ ــانم. ترجم بشناس
کارهــا اســت.  بــه زبــان ایتالیایــی یکــی از ایــن 
و  اســت  ارزش  بــا  بســیار  ایشــان  زیــارت 
بــرای  مناســب  الگویــی  ایشــان  شــخصیت 

زنــان غربــی اســت".
علی پژمان
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امام رضا )ع(
اسالم ناب را با گفتگو

به جهان معرفی کرده اند
كــرده و در   لطفــًا در ابتــدا خودتــان را معرفــی 

خصــوص  بــه  خودتــان،  فعالیت هــــــای  مــورد 

ارائــه  توضیحــی  رضــــــــا)ع(  امــــــــام  پيرامــون 

بفرماييــد. 
محمدعلــی توحیــدی از منطقه ای در شــمال 
کــه ایــن  کســتان بــه نــام بلوتســتان هســتم  پا
کــه  منطقــه را ایــران صغیــر هــم می گوینــد. چــرا 
مبلغــان ایرانــی هشــتصد ســال پیــش بــه آن 
منطقــه رفتــه و آنجــا را از بودیســم بــه اســالم 
کرده انــد. و در ایــن تبلیــغ فرهنــگ  هدایــت 
نموده انــد.  منتقــل  آنجــا  بــه  هــم  را  ایرانــی 
کــه در آن زمــان از ایــران بــه  آن مبلــغ بزرگــی 
آنجــا رفتــه اســت حــدود هفتصــد نفــر شــامل 
ــه  ــی ائم ــان و حت ــاعران، ادیب ــان، ش مهندس
ــه آنجــا  ــا خــود ب جماعــت و مســاجد را هــم ب
مســلمان  کــه  منطقــه ای  هــر  اســت.  بــرده 
می شــد یــك نفــر از ائمــه جماعــات را در آن 
در  ایرانــی  فرهنــگ  لــذا  می گذاشــت.  جــا 
منطقــه مــا بســیار گســترش یافتــه اســت. چه 
بــه لحــاظ ادبــی و زبانــی، و چــه از نظــر خــورد و 
خــوراك، لباس پوشــیدن، و برپایــی مجالــس 

و محافــل. 

ــا  در ايــن منطقــه همــه اهــل تشــیع هســتند ی

اهــل تســنن هــم حضــور دارنــد؟
دوازده  شــیعه  درصــد  شــش  و  نــود   

ً
تقریبــا

هــم  دیگــر  درصــد  چهــار  هســتند.  امامــی 
وهابــی  و  ســنی  اخیــر  ســال  صــد  در   

ً
بعــدا

کــه عربســتان و وهابیــت در آنجا  شــدند. چــرا 
کردنــد.  گســترده ای را شــروع  فعالیت هــای 

از خودتان و فعالیت هایتان می فرمودید.
از دانشــگاه پیشــاور لیســانس حقــوق  مــن 
گرفتــه و از دانشــگاه پنجــاب فــوق لیســانس 

ادبیــات عــرب دارم. و  زبــان 
کســتان دروس دینــی خوانده  چهــار ســال در پا
و بعــد بــه حــوزه علمیــه قم آمدم و ســیزده ســال 
کــردم. و االن حــدود بیســت  در آنجــا تحصیــل 
کســتان بازگشــته ام و  ســال اســت که به خود پا
در آنجــا حــوزه علمیــه ای بــه نــام جامعه النجــف 
تأســیس نمــوده ام کــه کامــاًل به ســبك معمــاری 
حرم مطهر رضوی ســاخته شــده اســت. و یکی 
ــوی  ــگ رض ــج فرهن ــا در تروی ــای م از فعالیت ه
کــه بــه ســبک  خــود ایــن ســاختمان اســت. 
معماری صحن جمهوری طراحی شده است. 
کاشــی های آن را هــم از اینجــا برده ایــم.  حتــی 
مــا در ایــن حــوزه مجلــه ای تحقیقــی بــا نــام 
کــه اولیــن مجلــه تحقیقــی در  »حیــات« داریــم 
ســطح منطقه بوده و طالب حوزه علمیه قم، 
نجــف و طــالب و اســاتید خــود مــا در آن مجلــه 

مقــاالت تحقیقــی خــود را منتشــر می کننــد.

گزیــده ی  ارزشــمند  کتــاب  هــم  امســال 
حکمــت نامــه رضــوی را بــه زبــان اردو و بــرای 
کــردم.  مجمــع جهانــی اهــل البیــت ترجمــه 
کــه قــرار بــود چــاپ  و در جشــنواره رونمایــی 
حکمت نامــه  کتــاب  اصــل  البتــه  بشــود. 
گزیــده  کــه در یــك جلــد  رضــوی 5 جلــد اســت 
کــه  را  گزیــده  آن  و  اســت  شــده  خالصــه  و 
ــان  ــه زب ــده ب ــت بن ــه اس ــد صفح  پانص

ً
ــا تقریب

کــرده ام. ترجمــه  اردو 
دو ســال پیــش هــم بــه عنــوان مــروج برتــر بــه 

ایــن جشــنواره دعــوت شــدم.

ــتان  كس ــوی در پا ــنواره رض ــده جش كنن ــزار  برگ

هــم بوده ایــد؟ 
گذشــته جشــن ها  بلــه؛ در مــدت 3-4 ســال 
و برنامه هــای متعــددی را در جهــت ترویــج 
فرهنــگ رضــوی در منطقــه بلوتســتان برگــزار 
کــه از جملــه آنهــا برگــزاری هــر ســاله  کرده ایــم. 

بــرای ترویــج فرهنــگ  مجلــس شــعرخوانی 
کــه در  و شــخصیت امــام هشــتم)ع( اســت 
آن شــعرای معــروف بلوتســتان در زبان هــای 
اشــعار  بلتــی،  محلــی  زبــان  و  اردو  فارســی، 
تقدیــم  رضــا)ع(  امــام  بــه  را  خــود  جدیــد 
جمــع آوری  هــم  اشــعار  ایــن  می نماینــد. 
گــر  کــه ا شــده ولــی هنــوز چــاپ نشــده اســت 
کنــد بــه زودی  کمــك  جشــنواره در ایــن زمینــه 

آن را هــم چــاپ می کنیــم. 
از برنامه هــای جدیــد و بــی ســابقه دیگــری که 
کســانی بــود  کردیــم، دعــوت از  در آنجــا برگــزار 
کــه بــه زیــارت امــام رضــا)ع( آمــده و در اینجــا 
هشــتم)ع(  امــام  از  را  کراماتــی  و  معجــزات 
بــه چشــمان خــود دیده انــد. ایــن افــراد در 
را  ایــن خاطــرات  برنامــه و محفــل  چندیــن 
کــه از جذاب تریــن برنامه هــای  بازگــو نمودنــد 
کــه مجمــوع ایــن  برگــزار شــده در آنجــا بــود. 
خاطــرات هــم جمــع آوری شــده و بــه صــورت 

حسن دیانی
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ایــن  بــر  عــالوه  اســت.  چــاپ  آمــاده  کتــاب 
کتابــی  برخــی از اســاتید حــوزه علمیــه مــا هــم 
ــاره  ــر پانصــد ســؤال و جــواب درب را مشــتمل ب
ــه بنــده  ک ــد  امــام هشــتم)ع( تدویــن نموده ان
آن را بازنگــری کــردم و آمــاده چاپ اســت و قرار 
اســت بــرای برگــزاری مســابقات بیــن جوانــان 
کســتان بــه مناســبت ایــام  و فرهنگیــان در پا
قــرار  اســتفاده  مــورد  رضــا)ع(  امــام  والدت 
ــود.  ــری خواهــد ب کتــاب مؤث  

ً
کــه قطعــا بگیــرد 

کتــاب انســان دویســت و پنجــاه  بخشــی از 
کــه پیرامــون امــام  ســاله مقــام معظــم رهبــری 
گذشــته  رضــا)ع( هســت را هــم بنــده ســال 
کــه آنهــم ان شــاءاهلل در آینــده  کــرده ام  ترجمــه 

ــد.  ــد ش ــاپ خواه چ
کتــاب را   هفتــاد 

ً
غیــر از ایــن مــوارد بنــده تقریبــا

از زبــان فارســی و عربــی بــه زبــان اردو ترجمــه 
کتــاب از آثــار  کــه از جملــه آنهــا شــش  کــرده ام. 
کــه توســط  کــردم  امــام خمینــی)ره( را ترجمــه 
مؤسســه تنظیــم و نشــر آثــار امــام چــاپ شــده 
کتــاب آیــت ا... مصبــاح یزدی  اســت. هشــت 
و ســه جلــد معالم المدرســتین از دیگــر ایــن 

ترجمه هــا بــه زبــان اردو اســت. 
یــك  توســط  را  کتاب هــا  ایــن  از  مجموعــه ای 
کــز اهل تســنن،  کســتان بــرای مرا مؤسســه  در پا
دانشــگاه ها،  کســتان،  پا کتابخانه هــای  کل 
مــدارس دینــی و علمــای اهل ســنت و وهابــی 
گردیــد و بازخــورد آن  از طریــق پســت ارســال 
دریافت صدها نامه از طرف آنها بود که بســیار 
خوشــحال کننــده اســت. نــود و نــه درصــد ایــن 

کننــده بــوده و  نامه هــا تشــویقی و اســتقبال 
فقــط یــک درصــد از آنهــا انتقــادی بــود.در ایــن 
کــه مکتــب شــما  کــرده بودنــد  نامه هــا بیــان 
ــا  کتــاب مــا را ب ــود و ایــن  از چشــم مــا پنهــان ب
مکتــب شــما آشــنا نمود.قبــل از آن مــا خیــال 
کتــاب چــاپ و توزیــع شــود  گــر ایــن  می کردیــم ا

ممکــن اســت مــا را تکفیــر  کننــد.

كتاب هايــی را بــرای آنهــا ارســال  دقیقــًا چــه 

نمودیــد؟
کتــاب معالم المدرســتین آیــت ا... عســگری، 
کتــاب از مجمــع  صحیفــه ســجادیه و چنــد 
رهبــر  از  کتــاب  چنــد  و  اهل البیــت  جهانــی 
معظــم انقــالب را بــرای آنهــا ارســال نمودیــم. 

تقریــب  بــرای  هــم  را  قدم هايــی  شــما  پــس 

برداشــته اید؛  كســتان  پا در  اســامی  مذاهــب 

ــد از  كســب نمــوده ای ــه  ك ــی  ــر اســاس تجربيات ب

ســیره و معــارف امــام رضــا)ع( چگونــه می تــوان 

ایجــاد  و  اســامی  مذاهــب  تقریــب  جهــت  در 

گفتگــو میــان آنهــا اســتفاده نمــود؟ 
کتابــی را بــه شــما نشــان  در ایــن زمینــه اول 
کــه بــرای آســتان قــدس رضــوی بــه  می دهــم 
زبــان اردو ترجمــه کــرده ام بــه نام »اتحــاد امت«. 
کــه ترجمــه همــان اتحــاد و انســجام اســالمی 
کــه خــود بنیــاد پژوهش هــای آســتان  اســت. 
قــدس رضــوی آن را چاپ کرده و بین زائــران اردو 
کســتانی و هنــدی توزیع می کنند.  زبــان یعنی پا

کــه  گفــت  امــام رضــا)ع( بایــد  امــا در مــورد 
بــه  ایشــان فرصــت خیلــی بهتــری نســبت 
کار در ایــن زمینــه بــه دســت  ائمــه دیگــر بــرای 
آوردنــد. امــا امــام رضــا)ع( مانند طالبــان نبود 
کــه حــرف خــود را بــا زور و شمشــیر تحمیــل 
کنــد. بلکــه پیــام خــود و مکتــب نــاب اســالم 
بــا مذاهــب و ادیــان  گفتگــو و مناظــره   بــا  را 
ح نمودنــد. و توانســتند ظــرف  گــون مطــر گونا
مــدت دو ســال، یــك تحــول بــزرگ در گفتگوی 

ــد. کنن ــاد  ــالمی ایج ــب اس ــان مذاه می
آیــت اهلل  نــام  بــه  کســتان  یکــی از علمــای پا
قــرآن  می فرماینــد:»  نجفــی  محســن  شــیخ 
کــه  کتــاب جهــان اســت ولــی حیــف  بزرگتریــن 
ــلمانان  ــت و مس ــا مسلمانهاس ــت م ــه دس ب
معرفــی  جهــان  در  را  قــرآن  نتوانســته اند 
گنــج جهــان  کننــد. و اهــل بیــت)ع( بزرگتریــن 
اهــل  نتوانســته اند  شــیعیان  و  هســتند 
کننــد.« خــود  بیــت)ع( را در جهــان معرفــی 
َعِلُمــوا  ــْو 

َ
»ل اســت:  فرمــوده  رضــا)ع(  امــام 

گــر مــردم  َبُعوَنــا« ا
َ
ّت

َ
ِمَنــا ال

َ
َکال النــاس َمَحاِســَن 

کالم مــا را بفهمنــد از  خوبی هــای و محاســن 
کــه در حدیث  مــا پیــروی می کننــد. دقت کنید 
گــر  فرموده انــد مــردم نــه مســلمانان. امــروز ا
جهــان از معــارف اهــل بیــت پیــروی نمی کنــد 
کــه آن را نفهمیــده و از  بــه ایــن دلیــل اســت 
چــون  نیســت؟  گاه  آ چــرا  نیســت.  گاه  آ آن 
متأســفانه اینهــا در دســت مــا هســتند و مــا 
نمی توانیــم آن را درســت بــه دنیــا معرفی کنیم. 
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می فرمودنــد  قرائتــی  آقــای  گذشــته  ســال 
فارســی  چیــن  در  جــوان  هــزار  شــصت  کــه 
می آموزنــد تــا مصنوعــات خــود را در جهــان 
کننــد. یــا دویســت هــزار  فارســی زبــان معرفــی 
جــوان چینــی اردو می آموزنــد تــا بتواننــد در 
کننــد. صــد هــزار  بیــن اردوزبانــان بازاریابــی 
چینــی عربــی می آموزنــد تــا جهــان عــرب را 
کننــد؛ ولــی مــا پنجــاه نفــر نداریــم  ــازار خــود  ب
کــه چینــی بیامــوزد تــا بتوانــد امــام رضــا)ع( 
کنــد. یــا صدنفــر  و ائمــه مــا را بــه آنهــا معرفــی 
کــه آلمانــی بیاموزنــد بــرای شناســاندن ائمــه 

معصومیــن بــه آنهــا. 
کوتاهــی  و  بــوده  مقصــر  زمینــه  ایــن  در  مــا 
کرده ایــم. حتــی االن هــم بــرای ایــن منظــور 
امــام رضــا)ع(  برنامــه ای نداریــم. مــا حتــی 
عــرب  زبان هــا،  فارســی  همیــن  بیــن  در  را 
زبان هــا، و اردو زبان هــا هــم درســت معرفــی 
کشــورهای غربــی  نکرده ایــم. چــه برســد بــه 

آســیای شــرقی.  کشــورهای  یــا 
کار در ایــن زمینــه انجــام  امــام رضــا)ع( ســه 
کــه بــرای مــا نمونــه اســت. یکــی ایــن  داده انــد 
کــه تشــیع و اســالم نــاب را بــه مســلمان ها 
گفتگــو معرفــی  گــون آن بــا  گونا و فرقه هــای 
کــه  کــرده و  اشــکاالتی و ســوء تفاهم هایــی را 
بــا  بــه تشــیع داشــته اند برادرانــه و  نســبت 
گفتنــد.  گفتگــو، بــدون جنــگ و نــزاع پاســخ 
گــون  گونا فــرق  و  اهل ســنت  بــزرگان  یعنــی 
بــا امــام  اســالمی بــه دربــار مأمــون آمــده و 

امــام  دیگــر  گام  می پرداختنــد.  مناظــره  بــه 
گفتگــو بیــن فرقه هــای  گفتگــو بیــن ادیــان بــود 
گفتگــو  کار امــام  مســلمانان هــم بــود و یــك 
بیــن ادیــان بــود. امام بــا بزرگان یهــود مناظره 
گفتگوهایــی بــا  معروفــی انجــام داده انــد، و یــا 
علمــای مســیحی دارنــد. امــام رضــا)ع( حتــی 
مناظراتــی  هــم  دین هــا  بــی  و  ملحــدان  بــا 
داشــته و بــا دلیــل، منطــق، عقــل و تحمــل بــه 
ســواالت آنهــا پاســخ داده و آنهــا را مجــاب 

نمودنــد و اســالم را بــه آنهــا شناســاندن. 
کــه بیــن خــود  کار ســوم امــام)ع( ایــن بــود 
کــه  آوردنــد. چــرا  به وجــود  اتحــاد  شــیعه ها 
کاظــم)ع( فرقه هــای  بعــد از شــهادت امــام 
جدیــد بــا عقایــد غلــط و انحرافــی در میــان 
کــه امــام توانســت بــا  شــیعیان بوجــود آمــد 
گفتگــو بــا آنهــا ایــن انحرافــات را پاســخ گوینــد.

امــروز هــم مــا همیــن ســه وظیفــه را بــر عهــده 
کــرده و  کار  داریــم. شــاید در بیــن شــیعیان 
کــرده باشــیم. ولــی در نســبت  امــام را معرفــی 
بــا اهــل تســنن و ســایر مســلمانان ایــن اتفاق 
نیافتــاده اســت. یعنــی اینکــه بــه عنــوان مثــال 
بیاییــم بــرای معرفــی ائمــه یــك میلیــون کتــاب 
کار  کنیــم. ایــن  کــرده و بیــن آنهــا توزیــع  چــاپ 
کمتــر و  کــه بســیار  ــا ادیــان دیگــر  در نســبت ب

 هیــچ بــوده اســت. 
ً
تقریبــا

كنــون در جهــان اســام بــا جریــان ســلفی و  مــا ا

تندرويی مواجه هستیم كه چندان پذيرش گفتگو 

را نــدارد. در چنیــن شــرایطی چگونــه می تــوان راه 

گفتگــو و رســاندن معــارف اهل بيــت)ع( را همــوار 

نمــود؟
ســؤال خیلــی خوبــی بــود. چنــد جنبــه دارد. 
اول اینکــه همــه اهل تســنن وهابی نیســتند. 
حــدود  شــاید  اســالم  جهــان  در  وهابی هــا 
بیســت درصــد هســتند. مابقــی اهــل تســنن 
گفتگــو  ماننــد آنهــا نبــوده و می تــوان بــا آنهــا 
کــرد. حتــی بســیاری از آنهــا بــه خصــوص در 
کســتان به اهل بیت عقیده  جاهایی مانند پا
کــه یکــی از دانشــمندان  دارنــد. طاهــر قــادری 
و  اســت  کســتان  پا در  اهل ســنت  بــزرگ 
کــه  کتابــی نوشــته اســت  میلیون هــا پیــرو دارد 
بعــد از پیامبــر)ص( رهبــران روحانــی و معنــوی 
بنابرایــن  هســتند.  امــام)ع(  دوازده  همیــن 
زمینــه بســیار زیــادی در جهــان اســالم و اهــل 

تســنن بــرای معرفــی ائمــه)ع( وجــود دارد.
کنفرانس های  که  االن حدود دو ســال اســت 
کســتان  ــاره امــام زمان)عــج( در پا بزرگــی درب
کــه در آنهــا بــزرگان اهل ســنت  برگــزار می شــود 
و حتــی وهابــی و ســلفی هــم شــرکت می کننــد 
زمینــه  ایــن  در  مــا  کــه  گفته انــد  آنجــا  در  و 
کــه امام زمان از مســلمات  تقصیــر داریــم چرا 
برنامــه  یــك  هــم  تازگــی  بــه  اســت.  دیــن 
پیرامــون  کســتان  پا اســالم آباد  در  دیگــری 
گردیــد و در آن بــزرگان  امــام زمان)عــج( برگــزار 
شــرکت  هــم  ســلفی  حتــی  و  ســنی  شــیعه، 
گــر مــا ایــن نهضــت را آغــاز  داشــتند. بنابرایــن ا

کــرده و اهــل بیــت را معرفــی کنیــم زمینه خیلی 
زیــادی وجــود دارد. 

تبلیــغ  بــرای  را  زمینــه  کــه  دیگــری  موضــوع 
کــرده اســت وجــود  صــد برابــر و یــا هــزار برابــر 
گــر مــا  رسانه هاســت. بیســت ســال پیــش ا
کتابــی چــاپ می کردیــم بیــن خودمــان می ماند 
یــا  و  اهل ســنت  بــه  را  آن  نمی توانســتیم  و 
افغانســتان برســانیم.  عربســتان و طالبــان 
امــا امــروز موبایــل در دســت همــه اســت و 
را  پیامتــان  شــما می توانیــد در خانــه خــود 
کنیــد. بنابرایــن مرزهــا و  بــه هرجایــی ارســال 
دیوارهــا شکســته و پیــام شــما به خانــه ابوبکر 
ــا شــاه عربســتان هــم می رســد.  البغــدادی و ی
کرده ایم.  کاری  بنابراین ما تقصیر داشته و کم 
البتــه بعضی هــا شــروع کــرده و کارهایــی هــم در 
کافــی نیســت.  ایــن زمینه هــا شــده اســت امــا 
دیگــر  و  اجتماعــی  شــبکه های  بنابرایــن 
رســانه ها فرصتــی را فراهــم آورده اســت تــا از 
طریــق آنهــا بتوانیــم پیــام خــود را بــه میلیاردها 

نفــر برســانیم. 
کنــون فراهــم اســت  کــه ا زمینــه خــوب دیگــری 
کــه بــه ســبب پیشــرفت تکنولــوژی  اینســت 
کل جهــان بــه طــرف عقالنیــت  و رســانه ها، 
حرکــت می کنــد. و ایــن عقالنیــت در جهــان 
غــرب و در جهــان غیراســالمی بیــش از جهــان 
اســالم اســت. متأســفانه در جهــان اســالم 

ــت. ــاد اس ــب زی ــم و تعص ک ــت  ــوز عقالنی هن
گــر چیــزی قبــول  امــا در غــرب اینگونــه نیســت. ا
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کردنــی باشــد قبــول می کننــد. مکتــب تشــیع و 
امامــت هــم مکتبــی نیســت کــه بــه زور تحمیــل 
کــه بــر پایه هــای  شــود، بلکــه مکتبــی اســت 
گر ما آن را  محکم عقل و منطق اســتوار بوده و ا
درســت و بــا عقــل و منطــق معرفــی کنیم خیلی 
می توانــد پیشــرفت  کنــد. و مــن فکــر می کنــم 
غــرب بیــش از جهــان اســالم می توانــد پذیرای 
مکتب تشــیع باشــد. ولی متأســفانه مــا قصور 
کار را  کــه بتواننــد ایــن  کــرده و افــراد کمــی داریــم 

انجــام دهنــد. 

گفتگــو بــر اســاس روش  چــه اصولــی را بایــد در 

كنیــم؟  امــام رضــا )ع( مــا رعایــت 
یکــی از ایــن اصــول آزادی فکــر و بیــان اســت. 
گــر مــا بــه ســیره عملــی امــام رضــا)ع( نگاهــی  ا
بیاندازیــم، امــام رضــا)ع( در آن زمــان ولیعهد 
بــه  مقتــدری  شــخصیت  و  بــوده  مأمــون 
در  هیچــگاه  امــا  اســت،  می آمــده  حســاب 
کــه وقتــی بــا مخالفــان  ســیره امــام نمی بینیــم 

صحبــت می کــرد بــرای آنهــا اجبــاری وجــود 
قبــول  را  مــن  ســخن  یــا  کــه  اســت  داشــته 
کشــته یــا زندانــی می شــوید. و  می کنیــد و یــا 
یــا بالعکــس امــام بخواهــد بــا تطمیــع و وعــده 

کنــد. دیگــران را مطیــع خــود 
کــرده و آزادانــه ســخن  امــام آزادانــه صحبــت 
طــرف مقابــل را می شــنیدند. بنابرایــن امام با 
اینکــه قــدرت داشــت امــا هیچــگاه مخالفــان 
خــود را در فشــار قــرار نــداده و بــر پایــه عقــل، 
کار را پیــش بــرد.  منطــق و آزادی فکــر و بیــان 

گر نکته ای دارید بفرماييد در پایان ا

مــن عقیــده دارم آینــده از آن اســالم اســت. 
کــه جهــان بــه ســوی عقالنیــت پیــش  چــرا 
ــر  کــه می توانــد خــود را ب مــی رود و آن مکتبــی 
ح ســاخته و معرفــی  پایــه منطــق و عقــل مطــر
ــیحیت؛  ــه مس ــت و ن ــت اس ــه یهودی ــد ن نمای
نــه داعــش و نــه طالبــان. بلکــه آن مکتــب 
فقــط مکتــب اهــل بیــت)ع( اســت. خــود امام 
گــر مــردم خوبی هــای  رضــا)ع( می فرماینــد:» ا
پیــروی  مــا  از   

ً
حتمــا بفهمنــد  را  مــا  کالم 

می کننــد.«
کســتان وقتــی  ولــی متأســفانه در همیــن پا

روی  مــی  دانشــگاه ها  از  بســیاری  بــه 
شــیعه  کتاب هــای  از  آنهــا  کتابخانه هــای 
ــه  کتابخان ــه عنــوان مثــال در  خالــی اســت. ب
کتــاب  دانشــگاه اســالمی اســالم آباد هیــچ 
کــه یکــی از بــرادران که  شــیعی وجــود نداشــت 
گرفتــه و آنجــا پروفســور شــده  از تهــران دکتــرا 
خریــداری  کتــاب  هــزار  چهــار  ســه-  اســت 
کــرده و بــه آنجــا اهــدا نمــوده اســت. یــا حتــی 
کــه  کتابخانــه دانشــگاه خــود بلوچســتان  در 
کتــاب وجود  منطقــه ای شــیعی اســت دوهــزار 
کتــاب شــیعی در آن نبــود.  داشــت ولــی یــك 
 70-60 کتــاب خریــده بــه آنهــا 

ً
خــود مــن تقریبــا

 
ً
دادم. ولی این تعداد بســیار اندک اســت. واقعا

الزم اســت مجموعه هــا و موسســات مــا کاری 
ــا کتاب هــای تاریخــی و حدیثــی خــوب،  کننــد ت
کتابخانه هــای  در  شــیعه  منطقــی  و  معقــول 
دانشــگاه ها یــا کتابخانه هــای عمومــی توزیــع 
کــه  ارزنده ایســت  خیلــی  کار  ایــن  شــود. 

ــدارد.  ــه آن توجــه ن متأســفانه کســی ب
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امام رضـــا علیه السالم
دوسیت با دوستان خدا واجب است

مهچننی دمشن داشنت و بیزاری جسنت از دمشناِن اولیای خدا
و سررکدگان آنان واجب است.

وسائل الشیعه، ج11، ص433
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میکائیل آلوارز. اسپانیـــا
كتاب زندگی نامه امام رضا به زبان اسپانیولی نویسنده 

و مدير حسینیه ی امام رضا )ع( در شهر سویجا در اسپانیا

Mikaeel Alvarez. Spain
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شخصیت علمی و 
فرهنگی امام رضا)ع( که 
باب گفت وگو را به جای 

درگیری های قومی و 
خونریزی باز کردند برایم 

بسیار با اهمیت است
کتــاب  نویســنده  آلــوارز  میکاییــل 
زندگینامــه امــام رضــا)ع( بــه زبــان 
ــیزدهمین دوره  ــت. او  در س ــپانیولی اس اس
ــه  ــا)ع( ب ــام رض ــی ام ــنواره بین الملل جش
ــاب  ــوی انتخ ــگ رض ــادم فرهن ــوان خ عن
شــد و وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی در 
شــب میــاد امــام رضــا)ع( از این مســلمان 
فعــال اســپانیایی بــه پــاس تاش هایــش در 

ــرد.  ــر ک ــوی تقدی ــگ رض ــه فرهن عرص
ــار  ــومین ب ــرای س ــال ب ــاه امس او مردادم
ــام  ــی ام ــن الملل ــنواره بی ــان جش میهم
ــه  ــی ک ــی آرام ــرد اروپای ــا)ع( بود.م رض

شــمرده و خیلــی از اوقــات بــا لبخنــد گفت 
ــه  ــواس ب ــت و وس ــا دق ــد و ب ــو می کن و گ
ــخ  ــگاه پاس ــد و آن ــوش می ده ــواالت گ س

می دهــد.
آلــوارز بــه تمیــزی و نظافــت و نظــم اهمیت 
کــه ایــن را از نــوع لبــاس پوشــیدنش هــم 
ــد او در  ــر چن ــد ه ــه ش ــوان متوج ــی ت م
میانــه گفــت گــو هــم بــه ایــن خصوصیــت 
برجســته ائمــه اشــاره می کنــد و شــگفتی 
اش را از دیــدن بــی نظمــی و گاهــی رعایــت 
ــراز می کنــد. ــران اب نکــردن نظافــت در ای

ــینیه ای  ــاله حس ــوارز« 54 س ــل آل »میکائی
ــویجا«  ــهر »س ــا)ع( در ش ــام امام رض ــه ن ب
در اســپانیا تاســیس کــرده تــا جوانــان را به 
ــد.  ــوت می کنن ــی دع ــن مهربان ــام، دی اس
ــع  ــب مجم ــش در قال ــدی پی ــوارز چن آل
ــر  ــوی زائ ــگ رض ــه فرهن ــان نمون خادم
ــور،  ــن حض ــه همی ــود ک ــده ب ــهد ش مش

ــود. ــا او ب ــا ب ــوی م ــه  گفت وگ بهان

مخاطبــان مــا دوســت دارنــد بيشــتر از شــما 

بداننــد؟ 
مــن میکائیــل آلــوارز هســتم.54  ســال ســن 
که مســلمان شــدم. آن  دارم. 17 ســاله بودم 
ــودم و  زمــان دانشــجوی مهندســی عمــران ب
در شــهر ســویلیای اســپانیا زندگــی می کــردم.

در  هــم  آن  شــدید  مســلمان  كــه  شــد  چــه 

كــه خیلــی از مــردم مذهــب دیگــری  جامعــه ای 

كجــا  دارنــد. شــروع ايــن نقطــه تغیيــر در شــما 

كشــورهای  اســپانیا جــزو معــدود  گرچــه  بــود. 

كــه تمــدن اســامی در آن جریــان  اروپايــی اســت 

اســت؟ داشــته 
کاتولیــک بــودم در خانــواده ای  مــن مســیحی 
کاتولیــک  کــه پــدر و مــادر و تنهــا خواهــرم هــم 
بودنــد. ســوال دربــاره دیــن ســوال همیشــگی 
هاســت. اروپایــی  خصوصــا  دنیــا  مــردم 
بــرای مــن یــک نقطــه عطــف یــا نقطــه شــروع 
همــه  جــا،  آن  از  بگوییــم  کــه  اســت  نبــوده 
کــرد. مجموعــه مســائل و اتفاقاتــی  چیــز تغییــر 
کــه  کــه باهــم جمــع شــدند و باعــث شــد  بــود 

ــوم. ــلمان بش مس
کــه هنــوز  یــادم هســت وقتــی در 14 ســالگی 
جریانــات  ســری  یــک  بــودم.  آمــوز  دانــش 
سیاســی و حــوادث اجتماعــی عجیبــی پیــش 
ــرد.  ک ــی  ــه اعتقــادات مــرا دچــار دگرگون ک آمــد 
در  اســالمی  انقــالب  وقــوع  مهم ترینــش 
ایــران بــود. مــن آن زمــان تحــوالت سیاســی 

بــر ذهنــم بســیار تأثیرگــذار بــود و آنهــا را دنبــال 
کــردم. وقتــی امــام دســت بــه قیــام زدنــد  مــی 
آمــد  پیــش  ایــران  در  اســالمی  انقــالب  و 
نتوانســتم نســبت بــه ایــن واقعــه مهــم معاصر 
بی تفــاوت باشــم پــس بــه انقــالب عالقه منــد 
کــردم و از اینکــه یــک روحانــی  شــدم، تحقیــق 
ــود  ــام داده ب کار را انج ــن  ــیعه ای ــلمان ش مس

شــگفت زده شــدم.

آن زمــان اتفاقــات زیــادی در جهــان در حــال 
کــرد  کــه انســان را هیجــان زده مــی  وقــوع بــود 
ــا هــم ایــن تحــوالت در  در نقــاط مختلــف دنی

حــال وقــوع بــود حتــی در اندلــس.
جمــع  هــم  بــا  کــه  حــوادث  ایــن  مجمــوع 
بــه  مــرا  و  گذاشــت  تاثیــر  مــن  در  بــود  شــده 
در  مختلفــی  کرد.مســایل  متمایــل  اســالم 
یــک روزی  تــا باالخــره  وجــودم جمــع شــد  
گفتــم البتــه بــه شــما بگویــم  مــن شــهادتین را 
روزی که شــهادتین را گفتم و رســما مســلمان 
شــدم، هنوز قلبا مســلمان نشــده بودم چون 

نداشــتم. را  الزم  گاهی هــای  آ

کــه در آن بــودم و   فقــط بــه خاطــر محیطــی 
کــردم و  بــه اســالم تمایــل پیــدا   دوســتانم 

شــدم. مســلمان 
گاهــی و اعتقــاد کامــل  منتهــی 3 ســال بعــد بــا آ
اســالم را پذیرفتــم. مــن در دهــه 80 میــالدی 
مســلمان شــدم ســال 1979. اســالم آوردن 
مســایل  تاثیــر  تحــت  خیلــی  ســالها  آن  در 

سیاســی و اجتماعــی بــود.
صدیقه رضوانی نیا
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چه شد در كشوری كه اغلب مردم آن مسیحی 

هســتند  شــما شــیعه شــدید باالخــره در میــان 

مســلمان ها جمعیت غالب اهل ســنت هســتند؟
کــه یــک روزه مســلمان نشــدم. یــک  گفتــم 
پروســه بــود... هــر چــه معرفــت انســان باالتــر 
تــک  اســالم  کــه  شــود  مــی  متوجــه  بــرود، 
بعــدی نیســت و  ابعــاد دیگــری هــم دارد. آن 
کــرد  کــه بیشــتر توجــه مــن را جلــب  چیــزی 

کــه اطــراف مــن از اهل ســنت پــر بــود  ایــن بــود 
کــه ایــن اســالم مذاهــب  و متوجــه مــی شــدم 
کــه تفــاوت هایــی بــا هــم دارنــد  مختلفــی دارد 

کنــم. و مــن بایــد بیــن آنهــا انتخــاب 

شــما در جشــنواره امام رضا)ع( به عنوان خادم  

فرهنگ رضوی انتخاب شــدید چه فعالیت های 

كنون داشــته اید؟ اســامی و رضوی تا
کــز مختلــف فعالیــت داشــته ام،  مــن در مرا
کــز اســالمی و غیــره، تــا اینکه خــودم مدتی  مرا
اســت موسســه اســالمی بــه نــام بیــت اهلل 

کــرده ام، که یک دانشــگاه اســالمی  تاســیس 
کــه انجام  کارهایــی  اســت. یکــی از مهمتریــن 
کتابخانــه مجــازی  داده ام، تاســیس اولیــن 
کــه دارای صدهــا  بــه زبــان اســپانیولی اســت 
کتــاب ترجمه شــده به زبان اســپانیولی  جلــد 
اســت. تقریبــا مــی تــوان گفــت تنهــا کتابخانــه 

مجــازی بــه نــام اهــل بیــت اســت.
ــرای  ــه ب ک ــه خاطــر خدماتــی  توفیــق داشــتم ب
امــام رضــا)ع( انجــام دادم -کــه یکــی از آن هــا 
تاســیس هیئــت و حســینه امــام رضــا)ع( در 
شــهر محــل اقامتــم اســت- بــه عنــوان خــادم 
کتابــی درباره  فرهنــگ رضــوی انتخاب شــوم. 
کــه بــه  کــرده ام  زندگــی امــام رضــا)ع( تألیــف 
کــه جــزو معــدود آثــار  زبــان اســپانیانولی اســت 
دربــاره امــام رضــا)ع( بــه ایــن زبــان اســت.. 
چنــد مطلــب و مقالــه هــم دربــاره ایــن امــام، 
کــرده ام.  زیارتشــان و فلســفه زیــارت ترجمــه 
ــرای  االن هــم مشــغول تولیــد یــک ســی  دی ب
معرفــی مشــهد و حــرم مطهــر رضوی هســتم.

چه شناختی از امام رضــا)ع( دارید؟
بــار  اولیــن  بــرای  وقتــی  پیــش  چندســال 
مشــهد آمــدم، چیــزی دربــاره حــرم امــام رضــا 
)علیــه الســالم( نمــی دانســتم.  فقــط عکــس 
ــد  ــر چن ــودم ه ــده ب ــان دی ــرم ایش ــی از ح های
همــان عکــس هــا هــم تاثیــر خــود را داشــت. 
آن زمــان معمــاری حــرم خیلــی در چشــمم 
زیبــا آمــد و دوســت داشــتم ایــن مــکان را از 

نزدیــک ببینم. ولی وقتی مشــهد آمدم نگاهم 
عــوض شــد و حــال و هــوای حــرم مــرا منقلــب 
کــرد. هــر چنــد هنــوز هــم حیــران و مهبــوت 

ــتم.  ــرم هس ــه در ح کار رفت ــه  ــای ب هنره
مــن همیشــه بــرای دیــدار و زیــارت امــام رضــا)ع( 
مشــهد می آیــم. زیــاد هــم نمی توانــم بمانــم. 
معمــوال یــک روزه می آیــم و مــی روم. به خاطــر 
همیــن شــهر را آنقدرهــا نمی شناســم و هنــوز 
فرصت نشــده مشــهد را بگردم. از مشهد فقط 
حــرم رضــوی را خوب نگاه کرده ام و می شناســم. 
احساســی کــه در حــرم پیــدا می کنــم ایــن اســت 
 آدم سرد و خشکی هستم 

ً
که من خودم طبیعتا

کــه مــن  ولــی نمی دانــم چــه حســی دارد آنجــا 
آن  در  فقــط  زندگــی  کــه  می فهمــم  اینطــور 
حــرم جریــان دارد یعنــی در حــرم مــا بــه معنــای 
واقعــی زندگــی می کنیــم ولــی بیــرون از آنجــا 
فقــط زنــده هســتیم. ایــن حــس متفــاوت را 

همیشــه در حــرم رضــوی تجربــه می کنــم.
کــه بــه حــرم رفتــه بــودم بــا اینکــه بقیــه  یــک بــار 
هــل می دادنــد و می خواســتند زیــارت کننــد مــن 
مثــل بچه هــای کوچــک یک جا ایســتاده بــودم 
گریــه می کــردم. فقــط وقتــی بــه حــرم  و داشــتم 
می آیــم ایــن حــس را دارم و وقتــی بیــرون می آیم 
ــا مــن نیســت چــه  حتــی در هتــل ایــن حــس ب
برســد بــه اینکــه بخواهــم آن را در اســپانیا بــرای 
 توصیف نشــدنی 

ً
کســی بگویم. این حال واقعا

اســت و هیــچ کجــای دنیــا پیــدا نمی شــود.

مشهد از نظر شما چگونه شهری است؟

در کل انتقــادی کــه بــه مســلمانان ایــران دارم 
گاهــی مــی بینــم منظــم و تمیــز  کــه  ایــن اســت 
نیســتند ایــن اذیــت کننــده اســت. درحالی کــه 
کیزگــی نشــان دهنده ایمــان یــك مســلمان  پا
زیــادی  برخــورد  هــا  مشــهدی  بــا  اســت. 
کــه برایــم جالــب  نداشــتم امــا یکــی از نکاتــی 
تصمیم گیری هایشــان  در  اینکــه  بــود  توجــه 
ســفارت  در  مثــال  نیســت  ثباتــی  چنــدان 

کمــی دچــار مشــکل شــدم  بــرای پاســپورتم 
کــه وجــود داشــت. وقتــی  به خاطــر بی نظمــی 
شــلوغ  اینقــدر  مــردم  ضریــح،  جلــوی  کــه 
ایــن  به نظــرم  زجــر می کشــم.  مــن  می کننــد 
شــکل از زیــارت بی احترامــی بــه امــام رضــا)ع( 
اســت. بایــد بــه حقــوق هــم احتــرام بگذارنــد 
و اینطــور بــا ایجــاد ازدحــام یکدیگــر را اذیــت 
ــت  ــا خصوصی ــن ایرانی ه ــه در بی ــد. البت نکنن
کــه طبقاتــی برخــورد نمی کننــد  خوبــی هســت 
دیگــران  از  باالتــر  چنــدان  را  خودشــان  و 
برخــی  مســلمانان  درحالی کــه  نمی گیرنــد 
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ــد.  ــورد می کنن ــی برخ ــی طبقات ــورها، خیل کش
ایــن احتــرام را در بیــن شــیعیان بیشــتر دیــدم. 
امــا  هســتند  اینطــور  لبنانی هــا،  و  ایرانی هــا 
کشــورها وقتــی به عنــوان مهاجــر  در بعضــی 
کشورشــان می شــوید چــون خودشــان  وارد 
را مســلمان اصیــل می داننــد نــگاه از بــاال بــه 
کــه مــا از شــما  پاییــن دارنــد. فکــر می کننــد 
بیشــتر اســالم را می فهمیــم پــس باالتریــم، 
خودشــان را صاحــب دیــن اســالم می داننــد.

وارد  مســلمان ها  اســامی  اولیــه  قــرون  در 

كشــور  اولیــن  عبارتــی  بــه   شــدند،  اســپانیا 

كه اســام وارد آن شــد اسپانیاســت. با  اروپايی 

توجــه بــه ايــن ســابقه و قدمــت، چقــدر در آنجــا 

دارد؟ وجــود  مســلمان 
اســالم در اســپانیا ســابقه تمدنــی دارد ولــی 
کــه  گونــه ای اســت  در حــال حاضــر شــرایط بــه 
 
ً
مســلمان ها و به خصــوص شــیعیان شــدیدا

از جنگ هــای  بعــد  البتــه  کنتــرل می شــوند. 
کنتــرل  صلیبــی همــواره حرکت هــای اســالمی 
می شــده. به خصــوص در روســتاها تعصــب 
کــه اســالم در آنجــا دوبــاره  زیــادی داشــتند 

می توانــم  خاطــر  همیــن  بــه  نشــود.  زنــده 
بگویــم آن ســابقه تمدنــی متأســفانه نمــود 
خاصــی در اســپانیا نــدارد چــون هــر حرکتــی 
انجــام شــود بــا آن برخــورد خواهــد شــد. البته 
ــار تمــدن اســالمی در اســپانیا باقــی  برخــی آث
آلیکانتــه از جملــه  کوردوبــا و  مانــده اســت 
کــه آثــار تمــدن اســالمی  شــهرهایی هســتند 

در ایــن شــهرها باقــی مانــده اســت.

االن شیعیان اسپانیا در چه وضعیتی هستند؟
تســنن  اهــل  را  اســپانیا  مســلمانان  اغلــب 
ــرای شــیعیان و  تشــکیل می دهنــد. شــرایط ب
بــه طــور کلی برای مســلمان ها ســخت اســت 
و روز بــه روز ایــن ســختی بیشــتر می شــود. 
گر  تعــداد شــیعیان در کشــور مــا انــدک اســت. ا
همــه شــیعیان از ملیت های مختلــف را جمع 
کنیــم می توانیــم بگوییــم حــدود هــزار شــیعه 
آمــار  کســی  کیــد می کنــم  تأ داریــم. هرچنــد 
دقیــق از شــیعیان اســپانیا نــدارد ولــی خــود 
بســیاری  شــیعیان  بارســلون  شــهر  در  مــن 
کســتانی  کــه اغلــب آنهــا مهاجــران پا دیــده ام 

هســتند.

بلــه اینطــور اســت. البتــه در شــهرهای دیگــر 
کوردوبــا، اندلــس و...  گا،  مثــل مادریــد، مــاال

هــم شــیعیان زندگــی می کننــد.

چطــور  اسپانیـــــا  در  را  مسلمــــــان ها  آینــــده 

؟ پيش بينی می  كنیــد
سؤال پیچیده  و سختی است و نمی توانم دقیق 
جواب بدهم. وضعیت مســلمان ها در اســپانیا 
هــر روز دارد ســخت تر می شــود. فعالیت هــای 
ــی  ــه اضافــه اسالم هراســی مدرن ضد اســالمی ب
ــکا صــادر می شــود و همینطــور  ــه از ســوی امری ک
رشــد تفکــرات تکفیــری، شــرایط را ســخت کــرده 
اســت. نمی توانیم آینده را پیش بینی و تضمین 
کنیــم کــه چــه می شــود و چــه نمی شــود امــا بــرای 
ترویج زبان گفت وگوی منطقی ادیان بر اســاس 

ســیره رضــوی تــالش می کنیــم.
امــروز ادیــان با هم درگیر هســتند و میز مناظــره ای 
نیســت. مســلمانان در اســپانیا اقلیتی محض 
هســتند و داخل مســلمانان، شــیعیان اقلیت 
هراســی  اســالم  مــوج  در  مظلوم تــر.  بســیار 
هراســی  شــیعه  ماجــرای  بــه  وهابیــت  دنیــا، 

بــر افــکار مــردم اســپانیا  دامــن می زنــد. ایــن 
کار تبلیغــی مــا را در منگنــه قــرار  ــوده و  اثرگــذار ب
داده و می دهــد. آنهــا در مقابــل هــر گفت وگــوی 
نشــان  بــدی  کنــش  وا اســتداللی  و  منطقــی 
عمــل  در  کــردن  گفت وگــو  شــاید  می دهنــد 
کــه  دشــوار باشــد امــا وظیفــه مــا ایــن اســت 
پیام گفت وگوی منطقــی حضرت رضــا)ع( را به 

مــردم خودمــان برســانیم.
امــروز  ادیــان بــا هــم درگیــر هســتند و مناظــره ای 

نیست.
اســالمی  کشــورهای  برخــی  در  کــه  چیــزی 
دیــده می شــود ســابقه فاطمــی و شــیعی اســت 
کــه مــردم آن ســابقه را بــرای خودشــان نگــه 
ــیعیان  ــان آداب ش ــی در رفتارش ــته اند حت داش
را رعایــت می کننــد، یکــی از ایــن آداب، انتخــاب 
اســم فرزندان پیامبر برای فرزندانشــان است.

امــام  جشــنواره  در  كــه  اســت  بــار  چندمیــن 

می كنیــد؟ شــركت  رضــا)ع( 
این بار ســوم اســت که میهمان این جشــنواره 

می شوم.
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از  دقیــق  ارزیابــی  یــک  توانیــد  مــی  پــس 

جشــنواره داشــته باشــید ... شــما بــه عنــوان 

بــه امــام رضــا)ع(  كــه  یــک مســلمان اروپايــی 

كــرده چــه نگاهــی  كار  عاقــه دارد و برایشــان 

داریــد؟ جشــنواره  ايــن  بــه  نســبت 
گــو و تعامــل بــر ایــن جشــنواره  گفــت و   نــگاه 
کــه خصوصیــت امــام هشــتم  کــم اســت  حا
اســت. مــا به شــدت در دنیــای امــروز بــه ایــن 

نــگاه  نیازمندیــم.
کشــورهای اســالمی دیگــر ایــن نــوع  مــن در 
کــم دیــده ام ولــی در ایــران بــه  نــگاه را خیلــی 
برکــت وجــود امــام رضــا)ع( ایــن امــکان بــه 

وجــود آمــده اســت. 
در مراســم علمای اهل ســنت حضور داشــتند 
بــر  کــم  نــگاه حا ایــن  بــود  برایــم جالــب  کــه 
کشــور ایران  و این جشــنواره را دوســت دارم.

ســوال آخــرم را دربــاره امــام رضــا)ع( از شــما 

بپرســم وقتی كتاب زندگی ایشــان را می نوشتید 

ــده؟ ــان مان چــه خاطــره ای از آن در ذهــن ت
غربــت امــام رضــا)ع( و اینکه از وطن خودشــان 

دور افتــاده بودند.

بــرای همیــن نام امــام رضا)ع( را برای حســینیه 
کردیــم. مــن در  خودمــان در اســپانیا انتخــاب 
وطــن خــودم دارم زندگــی می کنــم ولــی مــردم 
نــگاه می کننــد چــون  یــك غریبــه  بــه  گویــی 

مســلمان هســتم.
امــام  فرهنگــی  و  علمــی  شــخصیت  البتــه 
کــه در زمــان خودشــان باب گفت وگو  رضــا)ع( 
را بــه جــای درگیری هــای قومــی و خونریــزی 

کردنــد برایــم بســیار با اهمیــت بــود. بــاز 

کــه دنیــای امــروز بــه آن نیازمنــد  مســئله ای 
کــه اجــازه  اســت به ویــژه جامعــه بســته مــا 
گفت وگــوی ادیــان را نمی دهــد. ایــن بخــش از 
شــخصیت حضــرت بــرای مــن بســیار جالب و 

ــوده و هســت. جــذاب ب
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آیت اهلل حسیین قزویین. ایران
 مدير شبکه تلويزيونـــی والیت

عضو هیئت علمی دانشگاه بين المللی آل البیت )ع(

و مؤسس مؤسسه ی تحقیقاتی ولی عصر )عج(
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در بستر گفتگو
از بیان مطالبی که 

احساسات و عواطف 
اهل سنت را جریحه دار 

می کند، �رهیز کنیم

كــه امــام رضــا در دوره حیــات  مــا مــی دانیــم 

گفتگوهايــی را بــا مذاهــب و ادیــان  شریفشــان 

ايــن  می تــوان  چقــدر  انــد.  داشــته  مختلــف 

ســیره امــام رضــا)ع(  را بــه یــک فرهنــگ تبديــل 

كــه امــام  كــرد؟ یعنــی مــا از یــک نقــل تاریخــی 

گفتگويــی در قالــب مناظــرات انجــام داده  رضــا 

گفتگــو بــا  انــد، ايــن را امــروز بــه یــک فرهنــگ 

ــا همــان  كنیــم، البتــه ب مذاهــب و ادیــان تبديــل 

تکیــه بــر اعتقــادات، یعنــی اعتقــادات راســتین 

كــه  كــه االن هســت  خــود. یعنــی بــه جــای آنچــه 

ــتیز و در  ــک س ــان را ی ــب و ادی ــن مذاه ــط بي رواب

یــک حالــت غلیظــش جنــگ و خونريــزی تعریــف 

می كنــد، مــا بــا تأســی بــه ســیره امــام رضــا بــه 

كنیــم. گفتگــو تبديــل  فرهنــگ 
شــکی نیســت همانطور که حضرتعالی اشــاره 
کردیــد حضــرت رضــا ســالم اهلل علیه برایشــان 
ــرای  ــت ب ــن موقعی ــه ای ک ــد  ــش آم ــی پی موقعیت
هیــچ یــک از ائمــه حتــی بــرای خــود حضــرت 
امیــر ســالم اهلل علیــه پیــش نیامــد. بعــد از 
کــدام از ائمــه  حضــرت رضــا هــم بــرای هیــچ 
پیــش نیامــد. آن هــم بــه قــول معــروف، عــدو 
گــر خــدا خواهــد. مامــون  شــود ســبب خیــر ا
ــار  کن گوشــه و  ــه در  ک ــه قیام هایــی  ــا توجــه ب ب
ایــران، در مدینــه و شــامات شــده بــود و در هــر 
کجــا اعتراضاتــی بــود، حکومــت بنــی العبــاس 
قبــل از اینکــه آنهــا پایــه هــای حکومتی خــود را 

کننــد، ســر و صداهایــی بــود. قــوی 

انقالب هــا  ایــن  از  هیچ کــدام  از  این هــا 
نمی ترســیدند. فقــط از بنــی هاشــم و طالبیــون 
کــه ایــن هــا در اطــراف آقــا  وحشــت داشــتند 
کــه  امــام هشــتم جمــع شــوند و مــی دانســتند 
گــر امــام هشــتم وارد ایــن عرصــه سیاســی  ا
عبــاس  بنــی  حکومــت  پایــان  دیگــر  شــود، 
ــه هــر حیلــه  اســت. لــذا ایشــان را از مدینــه ب
ای بــود و بــه جبــر بــه تــوس آوردنــد، روی دو 
ــی  ــرکات سیاس ــام تح ــه تم ــی اینک ــدف. یک ه
ــا امــام رضــا را تحــت نظــر  و روابــط شــیعیان ب
کــه خیلــی مهــم  داشــته باشــند. نکتــه دوم 
هشــتم  امــام  اینکــه  حکومــت،  بــرای  بــود 
ــکیل  ــی تش ــات علم ــد و جلس ــا بیای ــه اینج ب
علمــای  از  بزرگــی  شــخصیت های  بدهــد. 
یــا علمــای مســیحی، یهــودی،  اهل ســنت 
ح  صابئــی و غیــره بیاینــد و مطالبــی را مطــر
نتوانــد پاســخ دهــد و  امــام هشــتم  کننــد و 
و  شــود  کاســته  حضــرت  علمــی  موقعیــت 
یــا  علیــه  اهلل  ســالم  رضــا  امــام  محبوبیــت 
کاســته می شــود یــا از بیــن مــی رود. لــذا وقتــی 
آقــا امــام رضــا ســالم اهلل علیــه بــه تــوس آمــد 
علمــای  بــا  مختلفــی  مناظــرات  بینیــم  مــی 
بــزرگ ادیــان تشــکیل دادنــد. حــاال مــن بــا 
کــه حضرتعالــی داشــتید،  توجــه بــه ســوالی 
کــه حضــرت بــا علمــای  گفتگــو و مناظراتــی 
کــه حتی بعضــی بزرگان  دیگــر ادیــان داشــتند، 
آنــان در همــان مجلــس مســلمان شــدند، 
از این هــا صرفنظــر می کنــم. آنچــه االن بــرای 

کــه بتوانیــم از آن فرهنــگ  مــا مهــم اســت، 
بســازیم مخصوصــا بــا توجــه بــه بحــث هایــی 
ح اســت،  کــه امــروز میــان شــیعه و ســنی مطــر
کشــورهای  در  چــه  ایــران،  داخــل  در  چــه 
ــب  ــالمی و تقری ــدت اس ــث وح ــه، و بح منطق
کــه آقــا  کنیــم  بیــن مذاهــب، ایــن را بایــد دقــت 
امــام رضــا و ائمــه ســالم اهلل علیهــم اجمعیــن 
گونــه تفرقــه  منادیــان وحــدت بودنــد و از هــر 
کردند. آقا امیرالمومنین ســالم  جلوگیری می 
کــه خــود قربانــی اختــالف شــد و  اهلل علیــه 
کــه در زمــان حیــات حضــرت شــد  ســه جنگــی 
نتیجــه اختــالف بــود و همینطــور شــهادت آن 
بزرگــوار. ولــی بــا همــه ایــن احــوال حضــرت 
کســی دارد بــه اختــالف  گــر دیدیــد  فرمــود ا
ــد  ــن باش ــه م ــر عمام ــو زی ــد، ول ــوت می کن دع
گــر نزدیــک تریــن  او را بکشــید. یعنــی حتــی ا
گــر چنانچــه دم از اختــالف  ا فــرد مــن بــود، 
صفیــن  جنــگ  در  اســت.  الــدم  مهــدور  زد 
کــه حضــرت امیــر ســالم اهلل علیــه  مــی بینیــم 
ــا اوســت،  ــه در حــال جنــگ ب ــا اینکــه معاوی ب
همیــن کــه می شــنود بعضی از ســپاهیانش به 
معاویــه ناســزا می گوینــد، حضــرت مــی فرمایــد 
کــره عــن تکونــوا ســبابین"، خطبــه 206  "انــی ا
همیــن  بــه  هــم  ائمــه  دیگــر  البالغــه.  نهــج 
ــیعیان در  ــی از ش ــد یک ــد. می گوین ــکل بودن ش
مســجد مــی نشــیند و بــه خلفــا و مقدســات 
گویــد. آقــا امــام صــادق  اهل ســنت ناســزا مــی 
ســالم اهلل علیــه فرمودنــد: او را چــه می شــود. 

علی الهی خراسانی



9899

کنــد. مــا را در معــرض دشــمن  خــدا لعنتــش 
قــرار می دهــد. ایــن را مرحــوم شــیخ صــدوق 
کتاب االعتقادات صفحه 107 این را آورده  در 
اســت. عالمــه مجلســی در  جلــد 71 صفحــه 
217 ایــن را آورده اســت. و دیگــر بــزرگان هــم 
کــرده انــد. آقــا امــام هشــتم ســالم اهلل  نقــل 
علیــه هــم وقتــی بــه اینجــا آمدنــد، بــه عنــوان 
ولیعهــد بودنــد، می توانســتند از ایــن فرصــت 
کننــد، مثــال نســبت بــه مطاعــم و  اســتفاده 
ح  غیــره. ولــی مــی بینیــم ایــن قضایــا مطــر
ایــن بزرگــوار و دیگــر  اینکــه  نیســت. ضمــن 
بزرگــواران بــر وحــدت و تقریــب تکیــه داشــتند، 
والیــت  از  و  خودشــان  مســلم  اصــول  از 
قطعــی خودشــان، امامــت الهــی خودشــان 
و خالفــت بالفصــل خودشــان هــم صرفنظــر 
کــه  نکردنــد. بــه هیــچ وجــه. اینطــوری نبــود 
کوتاه آمــدن.  تقریــب وســیله ای باشــد بــرای 
کوتاه آمــدن.  بــرای  باشــد  بســتری  وحــدت 
کتــاب امامــت و  عالمــه شــهید مطهــری در 
گویــد بــا  رهبــری صفحــه 21 تعبیــری دارد. مــی 
ــرای مــا از ضروریــات اســت و  اینکــه وحــدت ب
بــه ویــژه در عصــر حاضــر ضرورتــش بیــش از 
گذشــته اســت. ولــی مــا حاضــر نیســتیم بــرای 
کوچــک و از یــک  وحــدت از یــک مســتحب 
کوچــک خودمــان دســت برداریــم و  مکــروه 
توقــع نداریــم اهل ســنت بــه خاطــر وحــدت از 
یــک امــر مســلم خودشــان و یا یک مســتحب 
و مکــروه خودشــان دســت بردارنــد. ولی تعبیر 

مرحــوم مطهــری این اســت که بحــث وحدت 
ــز  ــق چی ــن حقای ــث تبیی ــت، بح ــز اس ــک چی ی
تاســیس  و  گفتگــو  بحــث  اســت.  دیگــری 
کرســی هــای آزاد اندیشــی بــا عقــل و منطــق 
کار دارد. مــا بایــد نهایــت تــالش  و خــرد ســرو 
خودمــان را بکنیــم کــه در بســتر گفتگــو از بیــان 
کــه احساســات  بعضــی مطالــب یــا الفاظــی 
و عواطــف اهل ســنت را جریحــه دار می کنــد، 
ــد ایــن را رعایــت  کنیــم و آن هــا هــم بای ــز  پرهی
گفتگــو  کننــد بحــث و  گــر ایــن را رعایــت  کننــد. ا
خــودش زمینه ســاز وحــدت اســت، زمینه ســاز 
تکیــه  بــا  یــک شــیعه  تقریــب اســت. چــون 
بــر شــیعه بودنــش یــک تصــورات نادرســتی 
از اهل ســنت دارد. ســنی هــم بــا اعتقــادات 
ســنی خــود نســبت به شــیعه ســوء ظــن هایی 
گفتگــو  گــر  دارد، نــگاه هــای نادرســتی دارد. ا
ــرای خــود  کــدام ب شــود و احســاس شــود هــر 
دلیلــی دارنــد، ادلــه ای دارنــد. بــا توجــه بــه 
ریــزی  پایــه  را  اعتقاداتــی  چنیــن  ادلــه  ایــن 
عــداوت  هــا،  بدبینــی  آن  قطعــا  انــد،  کــرده 
ــا از  ــه بس ــود و چ ــته می ش کاس ــا  ــه ه کین ــا،  ه
کــه االن مــا مــی بینیــم در ایــران یــا  بیــن بــرود. 
کشــورهای دیگــر، مــرد ســنی اســت، همســر 
شــیعه. بچه هــا چهــار نفر شــیعه هســتند و دو 
نفــر ســنی و بــا هــم زندگــی می کننــد و مشــکلی 
گفتگــو محــور باشــد،  گــر جامعــه مــا  ندارنــد. ا
قطعــا بایــد ایــن شــکلی باشــد. یکــی از نکاتــی 
کــه آقــا امام هشــتم ســالم اهلل علیــه در گفتگو 

کــه البتــه مــا بایــد در  بــا اهل ســنت داشــتند 
کنیــم، محــور اول بحــث  اینجــا آن را دو محــور 
اثباتــی اســت، محــور دوم بحث نقدی اســت. 
بعضــی می گوینــد مــا نبایــد عقایــد اهل ســنت 
اشــکالی  کــه  عالمانــه  نقــد  کنیــم.  نقــد  را 
کننــد  نــدارد. آن هــا هــم بیاینــد نقــد عالمانــه 
گالیــه ای نمی کنیــم. در  و اهانــت نکننــد مــا 
جلســه ای حضــرت رضــا ســالم اهلل علیــه 
بــا یــک عــده زیــادی از علمــای اهل ســنت 
کــه در عیــون اخبــار الرضــا  ح می شــود  مطــر
جلــد دو، صفحــه 214، امالــی شــیخ طوســی 
کــه تعــداد زیــادی از علمــای اهل ســنت  دارد 
کــرد و آن هــا از حضرت ســوال  را مامــون جمــع 
کــه آیــا در رابطــه بــا آل پیامبــر دلیــل  کننــد  مــی 
قطعــی داریــد از قــرآن و ســنت، بــه طوریکــه مــا 
کــه شــما آل محمــد هســتید  متقاعــد شــویم 
و جایــگاه آل محمــد در قــرآن یــک جایــگاه 
رفیعــی اســت؟ حضــرت از ایــن هــا ســوالی کرد 
-)یکــی از روش هــای مناظــره و فــن مناظــره 
از  بتوانیــم  مــا  هــا  بحــث  کــه در  اســت  ایــن 
و  کنیــم  اســتفاده  مخالــف  طــرف  قطعیــات 
کنیــم.  بــار  او  بــر قطعیــات  را  نظــر خودمــان 
قطعــی  معتقــدات  از  موضوعــی  یــک  یعنــی 
کنیــم و آن را موضــوع  طــرف مخالــف درســت 
کــه بــر او  کنیــم، محمــول نظــر خودمــان باشــد 
گریــزی نداشــته باشــد.(-  کــه راه  حمــل شــد 
کــه مــراد از یاســین  کــرد  حضــرت از آنهــا ســوال 
کیســت؟ یاســین والقــرآن الحکیــم.  در قــرآن 

گفتنــد مــراد از یاســین رســول  همــه باالتفــاق 
آلــه اســت. ایشــان  کــرم صــل اهلل علیــه و  ا
فرمــود مــا در قــرآن مــی بینیــم ســالٌم علــی 
نــوح العالمیــن )صافــات، 79( ســالم علــی 
ابراهیــم )صافــات، 109(، ســالم علــی موســی 
اســت  داده  ســالم  را  پیامبــران  هــارون،  و 
نگفتــه  اســت.  نــداده  ســالم  نــوح  آل  بــر  و 
ــی آل  ــالم عل ــوح، س ــی آل ن ــالم عل ــت س اس
ــه مــی  ک ــرم  ک ــه رســول ا ــی ب ــم و ... . ول ابراهی
گویــد ســالم علــی آل یاســین. در  رســد مــی 
گفتیــد یاســین محمــد  صافــات آیــه 130، شــما 
اســت و ســالم علــی آل یاســین، یعنــی ســالٌم 
علــی آل محمــد. یعنــی جایــگاه آل محمد هم 
ســطح بــا انبیــاء بــزرگ اســت. یعنــی هــم یــک 
کــه قطعیــات را  روش مناظــره را بــه مــا یــاد داد 
گرفــت، بــه عنــوان پایــه و بحــث خــود  اعتــراف 
قــرار دارد، بعــد جــواب ســوال آن هــا را داد و 
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بعــد جــواب را بــر روی آن عقیده مســلم طرف 
کیســت؟ رســول  کرد. یاســین  مخالف اســتوار 
کیســت؟ آل محمــد. از  کیســت؟ آل یاســین 
آن طــرف قــرآن بــرای حضــرت نــوح و موســی و 
هــارون ســالم فرســتاده اســت. ولــی بــرای آل 
کــرم ســالم  آن هــا نــه. ولــی بــرای آل رســول ا
خیلــی  روش  یــک  ایــن  اســت.  فرســتاده 
گــر مــا بتوانیــم آن را فرهنــگ  زیبایــی اســت. ا

کنیــم.

امــام رضــا بيشــتر روش قرآنی داشــتند؟ چون 

ک بــا اهل ســنت قــرآن بــوده  پایــه ثابــت اشــترا

اســت. 
ببینیــد هــم قــرآن و هــم ســنت. تنهــا فقــط 
ــنت  ــه س ــد، چ ــرآن باش ــه ق ــت. چ ــرآن نیس ق
باشــد، مــا بــا اهل ســنت در دو محــور مشــترک 
هســتیم. قــرآن قطعــی اســت. ولــی مشــکل 
کننــد.  کــه تاویــل مــی  مــا در قــرآن ایــن اســت 
حضــرت امیــر وقتــی ابــن عبــاس را بــه ســمت 
کــره کنــد، مــی گوید  خــوارج مــی فرســتد تــا مذا
بــرای آن هــا آیــه قــرآن بخوانــی، چــون هــر آیــه 
کننــد. بــه  قرآنــی بخوانــی آن هــا تاویــل مــی 
کــره  ســنت بچســب. بــا ســنت بــا آن هــا مذا
کــن. ســنت قابــل تاویــل نیســت. حضــرت 
رضــا ســالم اهلل علیــه هــم در مــوارد متعــدد، 
ــی  ــد مناظرات ــت خداون ــا روی ــه ب ــال در رابط مث
داشــته اســت. در رابطه با بحث جســمانیت 
ــا  ــه ب ــی در رابط ــای مفصل ــث ه ــد. بح خداون

ــی  ــداد م ــت بی ــان داش ــه آن زم ک ــرآن  ــق ق خل
کــه بــزرگان اهل ســنت، ابــو  کــرد و طــوری بــود 
حنیفــه و احمــد بــن حنبــل، زنــدان هــا رفتنــد، 
شــکنجه هــا دیدنــد. وقتــی از حضــرت ســوال 
ــه نظــر شــما  کــه یابــن رســول اهلل ب کننــد  مــی 
ــی  ــوق. یعن ــر مخل ــا غی ــت ی ــوق اس ــرآن مخل ق
حــادث اســت یــا قدیــم. ایــن هــا در زمــان 
گفتنــد قــرآن مخلــوق اســت،  هــارون الرشــید 

کشــتند. ــه  ــه آن بهان یــک عــده را ب
مامــون آمــد گفتنــد قدیــم اســت بــه ایــن بهانــه 
عــده ای را کشــتند. وقتــی از حضــرت در رابطــه 
کننــد، حضــرت مــی  بــا بحــث قــرآن ســوال مــی 

فرمایــد:  نــه خالق اســت، نه مخلوق. نه قدیم 

اســت نــه حــادث. بلکــه کالم خداســت. یعنی 
بــا ایــن جملــه دهــن طــرف را مــی بنــدد. قبــول 
کالم خداســت؟ بیشــتر از ایــن نبایــد  داریــد 
گــر نســتجیر بــاهلل خداونــد عالــم  جلــو رفــت. ا

گــر حادث  قدیــم اســت کالمش قدیم اســت، ا
اســت کالمــش حــادث اســت. کالم هــم جــزو 

صفــات ذات خداســت. نــه صفــات فعــل. 

یعنــی همــه چیــز مطابــق منطــق اســت. حــرف 

هیجانــی نمــی زننــد.
یعنــی  اســت.  براســاس منطــق  کامــال  بلــه. 
احساســاتی نیســت. لذا حضرت با این روش 
کــه معتقــدات طــرف اســت، حالتــی  از آن چــه 
کــه از ایــن طــرف بیایــد بــه بــن  درســت می کنــد 

بســت مــی رســد،

بســیار  حضــرت  از  کــرات  مذا اینگونــه  از  مــا 
کار  هــا  ایــن  روی  متاســفانه  ولــی  داریــم. 
کنــم دوســتان  نشــده اســت. مــن توصیــه مــی 
کننــد،  شــما در ایــن بنیــاد یــک لجنــه درســت 
بیاییــد  کنیــم،  همــکاری  حاضریــم  هــم  مــا 
کــه حضــرت داشــته، مــا ایــن  کراتــی  ایــن مذا
کنیــم و بــه عنــوان یــک اصلــی  هــا را فرهنــگ 
روش  بیاوریــم.  در  کــره  مذا فــن  اصــول  از 
مناظــره و فــن مناظــره از دیــدگاه ائمــه علیهــم 
الســالم، خصوصــا از امــام هشــتم. ایــن را در 
اختیــار جوانــان، دانشــجویان، اســاتید قــرار 
کــه  بدهیــم و البتــه مــن نمــی دانــم ایــن چیــزی 
کــردم تــا بــه حــال شــنیده بودیــد یا  مــن عــرض 
نــه. مــن ایــن مســائل را در عــرض پنــج شــش 
کــردم، ولــی مــن بــا توانایــی و  دقیقــه عــرض 
کــه دارم می توانــم روی  ایــن بضاعــت اندکــی 
همیــن یــک روایــت حضــرت ده جلســه دو 
کنــم. قضیــه تحلیــل شــود،  ســاعته صحبــت 
کــرد و  کــه حضــرت از چــه روشــی اســتفاده 
ــر مــا ایــن را بــه دیگــر  گ نتیجــه هــم چــه شــد. ا
موضوعــات اختالفــی میان خود و اهل ســنت 

تعمیــم بدهیــم

آمــوزش  ايــن  علمیــه  هــای  حــوزه  در  چــرا 

حتــی  نمی شــود.  دیــده  رضــا  امــام  مناظــرات 

كــه مشــهد امــام رضاســت، نمــی  مــا در مشــهد 

كــه حتــی بــه طلبــه هــا حتــی بــه خــود  بينیــم 

در  را  مناظــرات  متولــی  نهادهــای  ايــن  بنــده، 

ســطح علمــی آمــوزش بدهنــد و بعــد در ســطح 

مــردم ايــن فرهنــگ گفتگــو، ايــن روش هــا پياده 

شــود. آســیب آن را در چــه مــی بيينیــد؟ دچــار 

هســتیم؟ غفلتــی 
کــه  ببینیــد حــاج آقــا مشــکل مــا ایــن اســت 
روی ایــن مســائل حکومــت دســت مــا نبــود، 
مــا  دســت  حکومــت  وقتــی  ســال.  در 1400 
هــم  قــدرت  نداریــم،  هــم  اقتــدار  نیســت، 
گــر صــورت  نداریــم. ایــن مناظــرات و غیــره ا
کــه  اســت  ایــن  آن  آفــت  اولیــن  بگیــرد، 
حکومــت هــا بــا مــا درگیــر مــی شــدند. لــذا 
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر یکــی از ابــواب 
باب فقهــی  کوچکتریــن  ماســت،  فقهــی 
کــره هــم از آنجــا بیــرون  کــه بحــث مذا ماســت 
بــه  امــر  از فروعــات  کــره یکــی  آیــد. مذا مــی 
معــروف و نهــی از منکــر اســت. مــن حــدود 6 
کــه عربســتان بــودم، ســال 82- ســال قبــل 

83. آنجــا فــن مناظــره تــا ارشــد بــود. ســال 82 
دکتری را در دانشــگاه ام القری مکه تاســیس 
کردنــد. دکتــری در مناظــره. مــا االن در حــد 
ــه  ســیکل هــم نداریــم. در حــوزه هــای علمی
حداقــل  بیاییــم  مــا  گــر  ا ولــی  نداریــم.  هــم 
کوچــک  ایــن را در حــوزه هــای علمیــه هــای 
کــم، مخصوصــا  کنیــم، ولــو بــا افــراد  راه انــدازی 
گــر بتوانیــم  در ایــن اســتان هــای تلفیقــی. ا
کنیــم، خصوصــا مناظراتــی  ایــن هــا را تنظیــم 
اســت.  بــوده  ائمــه  اصحــاب  و  ائمــه  از  کــه 
یــک لجنــه ای درســت شــود. مــن پیشــنهاد 
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کــه  کــردم در همیــن بنیــادی  کنــم عــرض  مــی 
کــه لجنــه هــای  تشــکیل شــده و غیــره، بیاینــد 
مقالــه  فراخــوان  کننــد،  انــدازی  راه  را  قــوی 
بدهنــد، جوایــز ارزشــمندی هــم بــرای مقالــه 
هــا درنظــر بگیرنــد، انگیــزه در طــرف ایجــاد 
گــر  کننــد. یعنــی جوایــز خــوب و قابــل توجــه. ا
کنــد، بــه نظــر مــن خیلــی  کاری  بنیــاد چنیــن 
کار خوبــی اســت. مــا نمی گویــم ایــن همایــش 
هــا از کشــورهای مختلــف خــوب اســت یــا نــه، 
ــر  گ ــدم ا ــن معتق ــی م ــت. ول ــوب اس ــی خ خیل
دوران امــر بــر ایــن باشــد، مثــال مــا یــک بودجه 
محــدودی داریــم، ایــن بودجــه را یــا بــرای این 
گویــم  ــا بــرای همایــش. بنــده مــی  بگذاریــم ی

بازدهــی و مانــدگاری اولــی بیشــتر اســت. 

سوال دوم اینکه چطور می توانیم از فرهنگ امام 

رضا و همین مشــی امام رضا و شــخصیت و ســیره 

ایشــان اســتفاده كنیــم بــرای بيــان اســام حقیقی؟ 

اتفــاق  زیــادی  هراســی  اســام  جهــان،  در  االن 

می افتــد، خصوصــا بــا معرفــی اســام بــه عنــوان 

اســام ســلفی و وهابــی و داعشــی، مــا بتوانیــم ايــن 

هیمنه را بشکنیم، چه ظرفیتی در فرهنگ و زیارت 

و شــخصیت امام رضا هســت كه بتواند الگوی ما 

باشــد بــرای معرفــی اســام بــه جهانیــان؟
خداونــد بیامــرزد آیــت اهلل العظمــی بروجردی 
کــه  کیدشــان ایــن بــود  را، ایشــان نهایــت تا
شــما در ســطح بیــن الملــل حدیــث غدیــر را 
ح نکنید،  ح نکنید، حدیــث روات را مطر مطــر
ح نکنیــد. وقتــی ایــن هــا را  وصایــت را مطــر
اشــکالی  اول  اهل ســنت  می کنیــد،  ح  مطــر

گــر علــی در غدیــر  کننــد می گوینــد ا کــه مــی 
ح بــود، یعنــی صحابــه  بــه عنــوان خلیفــه مطــر
ــه  ــر ب ــد از غدی ــاد روز بع ــد؟ هفت کردن ــت  خیان
کســی دیگــر رفتنــد؟ بــرای اهل ســنت  ســراغ 
هــم  گــر  ا و  اســت  ســخت  خیلــی  بــاورش 
بخواهیــم بباورانیــم هزینــه زیــادی مــی بــرد. 
ولــی حدیــث ثقلیــن حدیــث نرمــی اســت. 
کــرده اند.  تنــش زا هــم نیســت. همــه هــم نقل 
کتــاب اهلل و ســنتی.  کتــاب اهلل و عترتــی، یــا  یــا 
گــر بیاییــم جایگاه قــرآن و  ابایــی هــم نداریــم. ا
کنیــم. بیاییــم  ح  اهــل بیــت را در جامعــه مطــر
کنــار فرهنــگ اهــل بیــت  فرهنــگ قرآنــی را در 
کنیــم،  هــم  ای  مقایســه  یــک  دهیــم،  قــرار 
بهتریــن راه مقایســه اســت. بیاییــم احادیثــی 
کــه از امــام رضــا ســالم اهلل علیــه در کل ابواب، 
اجتماعــی،  سیاســی،  اعتقــادی،  مســائل 

کنــار قــرآن بگذاریــم. اخالقــی و در 
ــره آورده  ــال ابوهری ــه مث ک ــی  ــم روایات ــد بیایی بع

اســت، که وقتی به عایشــه می گویند ابوهریره 

می کنــد،  باطــل  را  نمــاز  ســه چیز  گویــد  مــی 
یکــی اینکــه االغ از جلــوی آدم رد شــود، ســگ 
باطــل می شــود.  رد شــود، زن هــم رد شــود 
عایشــه مــی گویــد ابوهریــره مــا زن هــا را بــا االغ 
و ســگ همســان کــرد. مــا بیاییــم ایــن روایاتــی 

کــه در صحــاح آن هــا هســت. ابوهریــره روایتــی 

از پیغمبــر نقــل می کنــد. بعــد طــرف می ایســتد، 
ایــن روایــت بــا عقــل جــور در نمــی آیــد. اولــش 
کــه طــرف  مــی گویــد قــال رســول اهلل و در پایــان 

کیســه  گویــد ایــن را از  زیــر بــار نمــی رود مــی 
خــود در آوردم. و امثــال ایــن هــا را مــا بیاوریــم 
کــه آن هــا آورده انــد  کنیــم، روایاتــی  و مقایســه 
امــام  کــه ائمــه دارنــد، خصوصــا  بــا روایاتــی 
رضــا علیــه الســالم کــه کتــاب موســوعه االمام 
الرضــا هشــت جلد شــد، ما یــک باب مفصلی 
ــا،  ــام رض ــدگاه ام ــات از دی ــم، اخالقی را آورده ای
و  تفویــض  و  جبــر  و  توحیــد  مثــل  اعتقــادات 
نبــوت و امامــت و معــاد و غیــره همــه را تفکیــک 
کــرده ایــم. بعــد آمــده ایــم احــکام، از طهــارت تــا 
دیــات. تفســیر هــر چــه از امام داشــتیم از ســوره 

گرفتــه تــا آخریــن ســوره. حمــد 

شــده  گمنامــی  ولــی  عالــی  موســوعه  خیلــی 

اســت.
گفتــه ام مــا حاضریم  مــن بــه خــود ابــوی شــما 
کتــاب  کنیــم. هــم  بــه بنیــاد پژوهــش هــا اهــدا 
موســوعه امــام موســی کاظــم هشــت جلــدی 
کتــاب هــای برگزیــده شــد. هم موســوعه  جــزو 
ــن  ــواد. ای ــام ج ــوعه ام ــم موس ــا و ه ــام رض ام
ســه مربــوط بــه شماســت. مــا حاضریــم یــا 
کنیــد یــا خودتــان برداریــد و چــاپ  ترجمــه 
تالیــف  حــق  توقــع  حتــی  مــا  گفتــم  کنیــد. 
گرچــه مــی دانیــم شــما بزرگوارتــر از  نداریــم. 
ایــن هــا هســتید. همیــن امــروز مــن بــه ابــوی 
پیگیــری  هــم  حضرتعالــی  گفتــم.  آنجــا  در 
کنیــد. مــا هشــت ســال روی ایــن موســوعه 
ــود درصــد موفــق  گویــم ن کردیــم. مــا مــی  کار 
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کامپیوتــری آن زمــان  بودیــم. ایــن امکانــات 
گــر االن بخواهیــم تجدیــد نظــر  فراهــم نبــود. ا
کنیــم ممکــن اســت یــک جلــد اضافــه شــود. 
کنیــم.  ممکــن اســت صــد حدیــث دیگــر پیــدا 
کــه مــا بیاییــم در  امــا بهتریــن راه ایــن اســت 
کنیــم.  جامعــه بحــث قــرآن و عتــرت را پررنــگ 
از آن طــرف االن جامعــه مــا بزرگتریــن ضربــه 
کــه دیــده اســت، ضربــه اخالقــی اســت. بــا  ای 
اخالقیــات خــالءی در جامعــه مــا ایجــاد شــد 
و ایــن خــالء را رســانه هــای مــا نتوانســتند پــر 
کــه نتانیاهــو در ســال  کننــد. از یــادم نمــی رود 
کــه انتخــاب شــد و رفت در کنگــره آمریکا  اولــی 
کــرد، از آمریــکا نــه کمــک اقتصــادی  ســخنرانی 
درخواســت  یــک  نظامــی.  نــه  و  خواســت 
منطقــه  در  مــا  کنــد  کمــک  آمریــکا  کــه  کــرد 
یــک شــبکه ماهــواره ای فارســی راه انــدازی 
کنیــم، بتوانیــم اعتقــادات جوانــان ایرانــی و 
کنیــم و فســاد را  فارســی زبانــان را سســت 
ــدت  ــد از م ــم. بع ــترش دهی گس ــان  ــن آن در بی
کــه  هــا شــبکه فارســی وان راه انــدازی شــد 
پشــت قضیــه اش اســرائیل بــود. ســال اولــی 
گرفــت، مدیــر ایــن  کــه ایــن شــبکه ســالگرد 
کــرد مــا در یــک ســال توانســته  شــبکه اعــالم 
و  افغانســتان  کســتان،  پا و  ایــران  در  ایــم 
تاجیکســتان بیــش از 100 میلیــون مخاطــب 
کنیــم. ابتــدا آمدند برنامــه های خیلی  جــذب 
خوبــی نمایــش دادنــد، اوشــین و یــک ســری 
ســریال هــای هیجانــی و غیــره و بــه تدریــج 

مباحــث روابــط زن شــوهردار بــا دیگــری، مــرد 
کــه او  بــا دیگــران، شــراب و غیــره. االن هــم 
رفتــه اســت، مــن و تــو بــه میــدان آمــده اســت 
گــر از هــر ایرانــی  و شــبکه هــای دیگــر. االن ا
کنیــد آیــا ماهــواره دارد، شــاید اولیــن  ســوال 
کــه مــی بینــد همیــن مــن و  کانالــی  یــا دومیــن 
کــه واقعــا دارد خانــواده هــا را متزلــزل  تــو اســت 
می کنــد. وقتــی معتقــدات و اخالقیــات طــرف 
بهــم ریخــت، ایــن دیگــر بــه فکــر خــدا و قیامت 
و دیــن نیســت. یعنــی آن هــا آمــده انــد از یــک 
کــه  کــرده انــد  روش روان شــناختی اســتفاده 
جــوان هــای مــا بــه صــورت خــودکار حالــت 
گــر مــا بخواهیــم  کــرده انــد. ا دیــن گریــزی پیــدا 
ایــن جامعــه بــا ایــن وضــع را نجــات دهیــم، 
بایــد برویــم در ســایه ســار فرهنــگ اهــل بیــت 

کنیــم. ــا  و ایــن هــا را در جامعــه احی
گفــت  خانمــی از آمریــکا بــه مــن زنــگ زد و 
کــه شــما فکــرش  گناهــی  حــاج آقــا مــن هــر 
کنیــد انجــام دادم، امــا وقتــی برنامــه شــما  را 
را  روایــات  و  بیــت  اهــل  ســخنان  دیــدم،  را 
ایجــاد شــده  شــنیدم، در دل مــن طوفانــی 
اســت، مــی خواهــم برگــردم. ولــی احســاس 
گــر  کــرده ام، ا کنــم تمــام پــل هــا را خــراب  مــی 
کنــم توبــه مــن را خــدا قبــول می کنــد  مــن توبــه 
یــا نــه. امــام رضــا علیــه الســالم مــی فرماینــد 
کالم مــا را بداننــد از مــا  گــر مــردم محاســن  ا
کنند. آقــای دکتر نیکنــام از اتریش  تبعیــت مــی 
گفــت مــن حــدود 20  گرفتــه بــود و مــی  تمــاس 

ــه پــدر و  کــه از ایــران آمــده ام و ب ســال اســت 
مــادرم حتــی یــک تلفــن نکــرده ام.

بــه قــدری  برنامــه شــما را دیــدم  امــا وقتــی 
کــه بلیــط ایــران را  کــرده ام  احســاس شــرم 
گرفتــه ام تــا بیایــم و دســت پــدر و مــادرم را 
ببوســم و دوبــاره بــه اتریــش برگــردم. آقایــی 
ســال  حــدود 60  آمــد،  مــن  پیــش  لنــدن  از 
گفــت مــن 19 ســال اســت  داشــت. بــه مــن 
در انگلیــس مبلــغ بهایــی هــا هســتم. ولــی 
کــه شــنیدم دیوانــه  را  صحبــت هــای شــما 
شــدم! خــواب نداشــتم. هیچ کاری هــم ایران 
گرفتــم و آمــدم و آدرس مــن را  نداشــتم. بلیــط 
ــود. آمــده ام از شــما  ــرده ب ک ــه زحمــت پیــدا  ب
کنــم توبــه مــن قبــول  گــر مــن توبــه  کنــم ا ســوال 

ــه. ــا ن ــت ی اس
ایــن آیــه شــریفه را خوانــدم قــل یــا عبــادی 
مقــداری  و  انفســهم  علــی  اســرفوا  الذیــن 
شــهادتین  ایشــان  دوبــاره  و  دادم  دلــداری 
گفــت و شــهادت بــه والیــت آنهــا. گفــت چــون 
حــاج آقــا خیلــی منســوبین از مــن قطــع رابطه 
گــر برگــردم و بگویــم مــن مســلمان  کــرده انــد، ا
کننــد. آیــا شــما  و شــیعه شــده ام، بــاور نمــی 

دســت خطــی از خــود بــه مــن می دهیــد.
ببینیــد فرهنــگ اهــل بیــت اینگونــه اســت. 
کالمکــم نــور و امرکــم رشــد، و وصیتکــم التقوی. 
کنیــم، مــن  گــر مــا ایــن هــا را در جامعــه احیــا  ا
معتقــدم روایــات اخالقــی ائمــه را در خیابان ها 
در هــر چهارراهــی در بیلبوردهــا، در مــدارس 
بــه عنــوان حدیــث هفتــه بنویســیم، در ادارات 
کنیــم، در اتوبــوس  بنویســیم، مســابقه برگــزار 
هــا، در خــط واحدهــا، در متروهایمــان، در 
هواپیمــا در هــر هفتــه یــک روایتــی از ائمــه 
کاری شــود، یک بســیج  گر چنین  بنویســیم، ا

عمومــی مــی خواهــد.
گــر بیاییــم از تمــام  هزینــه زیــادی هــم نــدارد. ا
ــام  ــم از تم ــه داری ــه در جامع ک ــی  ظرفیت های
کــه  ایــن ظرفیت هــا، حتــی در دستشــویی 
مــی خواهــد وضــو بگیــرد، دو روایــت اخالقــی 

در آن بــاال بگذاریــم.
گــر مــا از ایــن روش  گــذارد. ا ایــن هــا اثــر مــی 
حالــت  ایــن  معتقــدم  مــن  کنیــم  اســتفاده 
کــه در جامعــه  گریــزی  گریــزی، دیــن  قداســت 
مــا ایجــاد شــده اســت، قطعــا بهتــر خواهــد 

شــد.
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مشــهد را بیشــتر از شهرهای 
ــون  ــت دارم چ ــورم دوس کش

امــام مــا در آن حضــور دارنــد

ــی زد و  ــرف م ــی ح ــه انگلیس ــی آرام ک زن
بــه تاریــخ و هنــر ایرانــی عاقــه بســیاری 
ــت  ــد گف ــه بع ــت ک ــت.عجله داش داش
ــان  ــر میهمان ــراه دیگ ــا هم ــا م ــوی ب و گ
ــار  ــدار آث ــه دی ــام رضــا)ع( ب جشــنواره ام
ــت  ــرود. او در صحب ــهر ب ــن ش ــی ای تاریخ
ــه  ــن ب ــی اش تعجــب عمیقــش را از ای پایان
مــا گفــت کــه مشــهد بــا وجــود ایــن همه 
ــی و  ــار تاریخ ــه آث ــوی و البت ــه معن جاذب
هنــری و تمــدن بــا ســابقه چــرا در جــذب 
گردشــگر موفــق عمــل نکــرده اســت. ایــن 

ــود. ــه ی تعجــب شــده ب مای
او عاقــه عجیبــی بــه امــام رضا)ع( داشــت 
ــن  ــی از ای ــان خاص ــا هیج ــور و ب ــا ش و ب
عایقــش مــی گفت.امــام را پناهــگاه معنوی 
همــه شــیعیان مــی دانســت و از ایــن کــه 
بــه دلیــل دوری راه دیــر بــه دیــر می توانــد 
بــه زیــارت بیایــد تاســف می خــورد. 
ــد  ــب بودن ــش جال ــران برای ــام  زادگان ای ام
و از ایــن گفــت کــه هیــچ کشــور اســامی 
ــام زاده و  ــران ام ــدازه ای ــه ان ــان ب در جه
ــاز هــم تاســف  ــدارد و ب ــارگاه مذهبــی ن ب
می خــورد کــه ایــن امــام زادگان بــه 
مســلمان هــا بــه خصــوص شــیعیان معرفی 

ــد. نشــده ان

گــو در معرفــی خــودش  گفــت و  او در ابتــدای 
گفــت: مــن حنونــه احمــد هســتم از مالــزی 
ــه جشــنواره بیــن المللــی  ــار ب ــرای دومیــن ب ب
در  یکبــار  ام  شــده  دعــوت  رضــا)ع(  امــام 
ســال2012که بــه عنــوان خــادم امــام رضــا)ع( 
معرفــی شــدم در ســال 2015 بــرای بــار دوم بــه 
جشــنواره آمــدم و در ایــن دوره هــم در قالــب 
رضــوی  فرهنــگ  خادمــان  جهانــی  مجمــع 
بــرای ســومین بــار بــه  مشــهد دعوت شــده ام.
مشــهد را دوســت دارم چــون امــام مــا در آن 

حضــور دارنــد

وقتــی از احساســش دربــاره مشــهد پرســیدم 

گفــت: لبخنــد زد و 
شــیعه  یــک  بگویم.مــن  چــه  داریــد  انتظــار 
در  و  مشــهد  از  دور  کیلومترهــا  کــه  هســتم 
جزیــره ای دورافتــاده در مالــزی زندگــی مــی 
کنــم و فقــط بــا عکــس و ویدئــو می توانــم امــام 
کنــم مشــهد زیباســت ولــی  رضــا)ع( را زیــارت 
دیــده  زیــاد  زیبــا در جهــان  مــن شــهرهای 
کــن زیبــا و دیدنــی زیــاد  ام در مالــزی هــم اما
هســتند.اما بعضــی شــهرها جادویــی دارنــد 
بــا ســفر  انســان  را منقلــب می کنــد  آدم  کــه 
ــوش  ــش را فرام ــج و حزن ــهر درد و رن ــه آن ش ب
ــا و  ــی تمن ــرژی و ب ــحال و پران ــد و  خوش می کن
بــی نیــاز بــر مــی گردد. در مشــهد چنیــن جوی 
کــم اســت قلــب من مثل خیلی از شــیعیان  حا
در مشــهد می تپد چون در این شــهر بخشــی 

کــه او امــام  از وجــودم و هویتــم حضــور دارد 
رضــا)ع( اســت.

مشــهد بــرای مــا زیباســت و مــا ایــن شــهر 
کشــور خودمــان هــم بیشــتر  را از شــهرهای 
کن  دوســت داریــم چــون امــام مــا در آن ســا
هســتند. بلــه مشــهد را خیلــی دوســت دارم 
امــام  اســت.  رضــا)ع(  امــام  میزبــان  چــون 
کــرده اســت. رضــا)ع( مشــهد را شــهر دیگــری 
کــه شــیعیان دوســت دارنــد بیشــتر در  شــهری 

آن بماننــد. 

كــه  كارهايــی  از خانــم حنونــه احمــد دربــاره 

بــرای امــام رضــا)ع( انجــام داده هــم پرســیدم 

گفــت: كــه او در جوابــم 
مــن نویســنده هســتم و بــرای امــام رضــا)ع( 
ــر  کارهــای مــن در براب آثــاری نوشــته ام و البتــه 
کوچــک هســتند. امــام  مهربانــی امــام خیلــی 
رضــا )ع( درد را می خرنــد و درمــان می دهنــد.

كــردم از اینکــه بــه ايران  وقتــی از حنونــه ســوال 

و مشــهد و زیــارت امــام رضــا علیــه الســام آمــده 

ایــد چــه احساســی داریــد؟ گفت: 
الحمــدهلل بار ســوم اســت کــه به حــرم امام رضا 
علیه الســالم دعوت شــده ام.وقتی به خودم 
کســی  کنــم، مــی بینــم واقعــا مــن  نــگاه مــی 
نیســتم ولــی امــام رضــا علیه الســالم بــرای بــار 
کــه پایم را  ســوم مــن را طلبیــده اســت. زمانــی 
گــذارم احســاس  بــه حــرم امــام رضــا)ع( مــی 
ــرم  ــی در ح ــش خاص ــک آرام ــی دارم. ی عجیب
کــه بــه انســان منتقــل  امــام رضــا وجــود دارد 
احســاس  ایشــان  حــرم  در  مــن  می شــود. 
کنــم هرچــه مــی خواهــم می توانــم بــه آن  مــی 
برســم.امام رضــا)ع( درد را مــی خرنــد و بــه 

ــران شــان درمــان مــی دهنــد. زائ
فرامــوش  را  زمــان  مــکان  ایــن  در  انســان 
می کنــد زندگــی ایــن دنیــای را فرامــوش می کند 
حــس می کنــد زندگــی فقــط زیــر همیــن قبــه 

صدیقه رضوانی نیا
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کــه در بیــرون از ایــن  جریــان دارد و هــر آنچــه 
ــت   ــازی اس ــی مج ــد زندگ ــی افت ــاق م ــا اتف فض
بــه همیــن دلیــل مــی خواهــم بــه مــردم ایــران 
کــه از ایــن فرصــت  و بــه مــردم مشــهد بگویــم 
کنیــد و هــر زمــان می توانیــد بــه حــرم  اســتفاده 
ــی  ــه م ــا هرچ ــما آنج ــد. ش ــا)ع( بروی ــام رض ام
خواهیــد بدســت بیاوریــد. چــه در دنیــا و چــه 

در آخــرت.
کــه از برکــت وجــود حــرم  کنــم  مــن فکــر مــی 
روز  بــه  روز  مشــهد  کــه  رضاســت  امــام 
ــه تنهــا  ــر می شــود. ن پیشــرفت می کنــد و بهت
کنــم برکــت امــام  مشــهد بلکــه مــن فکــر مــی 
رضــا در تمــام کشــور ایران جاریســت و باعث 
پیشــرفت تمام شــهرهای ایران شــده است. 
بنابرایــن مــن بــاز هــم بــه مــردم ایــران توصیــه 
کننــد.  کــه از ایــن فرصــت اســتفاده  کنــم  مــی 
کشــور مــن، هیــچ امامــی  کشــوری مثــل  در 
مدفــون نیســت. حــرم هیــچ امامــی وجــود 
کنــم شــما خیلــی خــوش  نــدارد. مــن فکــر مــی 
کــه حــرم امــام رضــا)ع( در  شــانس هســتید 

کشــور شماســت. 
به من اجازه زیارت خواهرتان را هم بدهید

بــا  مالزیايــی خواســتم  بانــوی  ايــن  از  وقتــی 

ســینه  بــر  دســت  بزنــد  حــرف  رضــا)ع(  امــام 

گفــت: و  بســت  را  هایــش  چشــم  گذاشــت 
»الســالم علیکــم االمــام علــی ابــن موســی 
کــه  ــم  الرضــا«. ای امــام رئــوف: خیلــی ممنون
گناهــم  ــد. مــن پــر از  کردی ــاره دعــوت  مــرا دوب
دوبــاره  را  مــن  شــما  وجــود  ایــن  بــا  ولــی 
طلبیدیــد. شــما غریــب الغربــا هســتید.  ای 
امــام مــن از هــزاران مایــل دورتر به ایــران آمده 
ام. لطفــا حاجــت مــن و دوســتان و خانــواده 
ام و معلمــان و همــه مومنــان را بــرآورده کنید. 
کســتان  فلســطین و افغانســتان و یمــن و پا
و ســوریه و ترکیــه و مصــر را فرامــوش نکنیــد 
ای امــام. یــا امــام رضــا! شــما بهتریــن فــردی 
که در زندگیم می شناســم. ای امام،  هســتید 
ممنونــم و امیــدوارم دوبــاره و دوبــاره تــا قبــل از 
کنیــد.  مــرگ مــرا بارهــا بــه مشــهدتان دعــوت 
ــر  ــته ام خواه ــن نتوانس ــن همچنی ــام، م ــا ام ی
شــما را حضــرت فاطمــه معصومــه ســالم اهلل 
کنــم. مــن فرصــت نداشــتم  را در قــم زیــارت 
چــون بایــد بــه مالــزی برمی گشــتم.  بــه مــن 
فرصتــی و اجــازه  بدهیدتــا بیایــم بــه زیــارت 

شــما و خواهرتــان. یــا امــام خیلــی ممنونــم 
کســی  کردیــد... مــن هیــچ  کــه مــن را دعــوت 
نیســتم و شــرمنده ایــن دعــوت دوبــاره تــان 

ــتم. هس

كــه چــه صفتــی از  او در پاســخ بــه ايــن ســوالم 

امــام رضــا)ع( بيشــتر در ذهن شــما مانده اســت 

گفت:
امــام رضــا، امــام مبــارزی بودنــد. چالــش 
ولــی  بــود  ایشــان  دوران  در  زیــادی  هــای 
کردنــد،  مقابلــه  همــه  بــا  صبــوری  بــا  امــام 
کــه  بــه خصــوص در دوران خلیفــه مامــون 
بــرای  زیــادی  مشــکالت  مامــون  پیــروان 
کردنــد. امــا امــام فــرد قــوی،  ایشــان ایجــاد 

بودنــد.   دانشــمند  و  عالــم  و  دانــا  مبــارز، 

مــردم  دربــاره  نظــرش  خواســتم  او  از  وقتــی 

بــود: ايرانــی بگویــد او معتقــد  ايــران و زنانــی 
ــم،  ــرف را بزن ــن ح ــد ای ــه بای ک ــفم  ــن متاس م
مــن از روی احســاس ایــن قضیــه را بیــان نمی 
ــن را  ــق ای ــت و منط ــه از روی عقالنی ــم بلک کن
ــیار  ــی بس ــان ایران ــن زن ــر م ــه نظ ــم. ب گوی ــی  م

کــرده انــد.  تحصیلکــرده و خیلــی پیشــرفت 
کننــد.  امــا حجــاب را چنــدان رعایــت نمــی 
پــس راه و روش حضــرت زهــرا س چــه شــد؟ 

کجــا رفــت؟ بــه 
اســت  واجــب  امــر  یــک  اســالم  در  حجــاب 
و مــن چنــدان در برخــی زنــان ایرانــی آن را 

کنــم. نمــی  مشــاهده 
امــا ایــن را من براســاس تجربه خودم می گویم 
گــر مــردم و بــه خصــوص زنــان ایرانــی معنــای  ا
واقعــی حجــاب و ایدئولــوژی و آزادی را بدانند، 

بــه ایرانــی بــودن خــود افتخــار می کننــد.

جشــنواره  در  حضــور  دوره  ســه  اوتجربــه ی 

گفــت: امــام رضــا را ايــن طــور بــه مــا 
خــدارا شــکر می کنــم و از امــام رضــا)ع( هــم 
ــا  ــد ت کــه ایــن فرصــت را دادن ممنــون هســتم 
بــرای بــار ســوم در جشــنواره امــام رضــا )ع( بــه 
کنــم. بــا توجــه بــه  عنــوان خــادم شــرکت مــی 
کســب  ــار آمــدن  کــه در ایــن ســه ب تجربــه ای 
ســال2012  جشــنواره  بگویــم  بایــد  ام  کــرده 
را  آن  شــدت  بــه  مــن  و  بــود  عالــی  خیلــی 
خیلــی  خیلــی   2015 داشتم.ســال  دوســت 
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عالــی بــود از نظــر مــن واقعــا بــی نظیــر بــود ولی 
امســال تــا اینجــا جشــنواره را خیلــی معمولــی 
از نظــر مــن  بــود و  دیــدم برنامــه هــا ســاده 

چنــدان جالــب نیســتند.
نمــی خواهــم بگویم این جشــنواره جشــنواره 
خوبــی  جشــنواره  اتفاقــا  نیســت.  خوبــی 
گذشــته  اســت ولی در مقایســه با ســال های 
کــه بــه  مناســب نیســت . مــا ســال هــای قبــل 
جشــنواره مــی آمدیــم، از قبــل مــی دانســتیم 
کارهایی  کــه برنامه چیســت و قرار اســت چــه 
انجــام بدهیــم. چــه اتفاقــی قــرار اســت بیافتد 
کنیــم. امــا امســال  کنــی دیــدن  و از چــه اما
برنامــه  کــه  مــی ماندیــم  بایــد دائــم منتظــر 

بعــدی چیســت و قــرار اســت چــه بکنیــم.

حنونه احمد افزود:
ایــن جشــنواره کــه در میــالد امــام رضا علیه 
خیلــی  می شــود،  برگــزار  ســاله  هــر  الســالم 
برنامــه خوبیســت. چــون بــه نوعــی مرزهــا را 

برمــی دارد. و باعــث می شــود مــا بــا پیــروان 
اهــل بیــت از اروپــا، آســیا و اقیانوســیه آشــنا 
شــویم، یکدیگــر را بشناســیم و بــا هــم تبــادل 
کنیم.راجع به شــیعیان کشــورهای دیگر  نظــر 
چنــد  مــن  بیاوریــم.  دســت  بــه  اطالعاتــی 
مــن  اینکــه  اول  بگویــم:  مــی خواهــم  نکتــه 
کــه ایــن جشــنواره ادامــه  خیلــی دوســت دارم 
دار باشــد، چــون باعــث افزایــش اطالعات ما 

و شــیعیان و پیــروان اهــل بیــت می شــود.
دوم اینکــه ایــن جشــنواره خیلــی بــرای مــا 
افــراد  می شــود  باعــث  چــون  اســت  مفیــد 
را  کننــد  مــی  کار  مــا  کــه در حــوزه  جدیــدی 
افزایــش  را  خودمــان  دانــش  و  بشناســیم 

دهیــم.
کــه باعــث پیشــرفت فــردی  مــورد ســوم ایــن 
مــا می شــود. مــا دور هــم مــی نشــینیم و راجــع 
بــه فرهنــگ و ســبک زندگــی یکدیگــر صحبــت 
می کنیــم. نــکات مثبــت و منفی زندگی شــیعیان 
دیگــر را متوجــه مــی شــویم. جشــنواره فقــط 

ایــن نیســت کــه دور هــم بنشــینیم و بــا هــم غــذا 
بخوریــم و بگوییــم و بخندیــم. ارزش آن خیلــی 
بیشــتر از این هاســت و از همه مهم تر معنویتی 
اســت کــه از ایــن جشــنواره بــه دســت مــی آوریم 
کــه بــه نظــر مــن ارزش آن از هــر چیــزی باالتــر 

ــت.  اس
کــه لطفــا بــرای ســال  و خواهشــم ایــن اســت 
ــام  ــوری انج ــان را ط ــت زم ــده مدیری ــای آین ه
کــه مــا برنامــه ای را از دســت ندهیــم.   دهیــد 
کــه امســال بعضــی از  مــن خیلــی متاســفم 
برنامــه هــا را از دســت دادم و واقعــا از ایــن 

بابــت ناراحــت هســتم.
 ان شــاءاهلل در برنامــه ســال آینــده مدیریــت 
زمــان و برنامــه داشــته باشــید زیــرا ایــن یــک 
اتفــاق خیلــی بــزرگ اســت و مــا نمــی خواهیــم 
زمــان و برنامــه را از دســت بدهیم.امــا بــا ایــن 
کنــم و از امــام رضــا  حــال خــدا را شــکر مــی 
کــه توانســتم در ایــن برنامــه شــرکت  ممنونــم 

کنــم.
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امام رضـــا علیه السالم
هر کس نتواند ما را زیارت کند

پس دوستان و پریوان شایسته ی ما را زیارت کند
تا پاداش زیارت ما برایش ونشته شود.

مسند االمام الرضا علیه السالم ، ج2، ص254
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محمد عامل امحدزاده. افغانستان

مشاور وزير فرهنگ و اطاعات افغانستان و استاد دانشگاه

Mohammad Alem Ahmadzadeh. Afghanistan
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مخصــوص  )ع(  رضــا  امــام 
همــه اســت هــر کــس کــه دل 

اســت آزاده  و  دارد  

بــه عنــوان ســوال اول لطفــا ســوابق و فعالیــت 

هــای خــود را مقــدای توضیــح بدهیــد.
دکتــر محمــد عالــم احمــد زاده از افغانســتان. 
اســتاد  عنــوان  بــه  فعــال  افغانســتان  در 
کنــم و  دانشــگاه و مشــاور وزیــر فعالیــت مــی 
کارهــای تربیتــی انجــام می دهــم و  همچنیــن 
کارشــناس مســائل روانشناســی  بــه عنــوان 
و علــوم تربیتــی در رســانه هســتم. همچنیــن 
در برخــی مــدارس دولتــی بــه عنــوان مشــاور 

دارم. حضــور 

موضــوع اصلی ما، "امام رضا؛ گفتگــو و اخاق" 

گــزاره هايــی در ســیره ی  اســت. بنظــر شــما چــه 

رضــوی در مــورد ايــن موضــوع وجــود دارد؟
گــزاره یــا مفهومــی که از ســیره ی اهل  بهتریــن 
کلــی و علــی بــن موســی الرضــا  بیــت بــه طــور 
بــه طــور خــاص می توانیــم بیابیــم ایــن اســت 
کــرم هســتند و همــه حتــی  کــه ایــن هــا خــوان 
غیــر شــیعه هــم از ایــن ســفره برداشــت مــی 
کننــد. در هــر جــای دنیــا امام رضا شــیفتگان و 

مشــتاقانی داد بویــژه در افغانســتان.
مــن  کــه  باشــد  جالــب  شــما  بــرای  شــاید 
اهــل  از  دارم  افغانســتان  در  دانشــجویی 
گویــد  مــی  بینــد  مــی  مــرا  کــه هربــار  تســنن 
کــه در حــرم امــام رضــا  یــادش بخیــر آن زمانــی 

بودیــم.
عالــم  مــردم  ی  همــه  کــه  ارادتــی  آن  یعنــی 
نســبت بــه علــی بــن موســی الرضــا دارنــد غیــر 

قابــل وصــف اســت. 

کــه در ایــن زمینــه می شــود  بهتریــن چیــزی 
کــه خودتــان بارهــا  گفــت، قصــه ای اســت 
شــنیده ایــد. وقتی شــیخ بهایی می خواســت 
کنــد، در یکــی از دروازه  ایــن بــارگاه را درســت 
دروازه  کــدام  دانــم  نمــی  حــاال  -کــه  هــا 
کــه  کار بگــذارد   هســت- می خواســت چیــزی 
فقــط شــیعیان و محبیــن خــاص و آدم هــای 
ک وارد شــوند. علــی الظاهر پادشــاه شــیخ  پــا
را بــه پایتخــت فــرا مــی خواند.شــیخ بــه معمــار 
دســتور می دهــد شــما ســقف ایــن محــدوده را 
نزنیــد. فــردا شــب امــام بــه خــواب ایــن معمــار 
کــه ایــن ســقف  مــی آیــد و دســتور می دهــد 
گفتــه  گویــد شــیخ  را بزن.معمــار بــا خــود مــی 
گویــد بــزن و ایــن خــواب را  نــزن، امــام مــی 
ســه بــار مــی بینــد و ســقف را مــی زنــد. وقتــی 
کــه معمــار  گــردد مــی بینــد  کــه شــیخ بــر مــی 
اعتــراض می کنــد  بــه معمــار  و  را زده  ســقف 
گویــد یــک طــرف دســتور شــیخ  و معمــار مــی 
ــور  ــن مجب ــام و م ــتور ام ــرف دس ــک ط ــود و ی ب
کنــم. شــیخ دچــار  شــدم حــرف امــام را قبــول 
تحــول می شــود و مــی گویــد؛ مــن می خواســتم 
فقــط خــواص وارد ایــن بــارگاه شــوند، امــا ایــن 
بــه آن  کــه همــه می تواننــد  بارگاهــی اســت 
کــه مــی  داخــل شــوند. ایــن تعبیــر بنــده اســت 
گویــم بلــه همــگان می تواننــد داخــل شــوند تــا 
شــاید بتواننــد خــاص شــوند. یعنــی هــر آدمــی 
بــا هــر وضعیتــی وارد ایــن حــرم می شــود تــا 
بتوانــد خــاص شــود. برداشــت مــن این اســت 

ــه شــاید قــرار نیســت همــه ی خــاص هــای  ک
عالــم وارد ایــن بــارگاه شــوند. شــاید عنایــت 
کــه  ایــن خانــدان و لطــف خــدا ایــن اســت 
آدم هایــی مثــل مــن بتواننــد وارد ایــن فضــا 
بشــوند تــا بتواننــد اصــالح شــوند و خــاص 

ــوند. ش
کــه بگویــم تقریبــا یــک   شــاید جالــب باشــد 
مــاه و چنــد روز پیــش یــک حادثــه ی بســیار 
ک برایــم پیــش آمــد. یعنــی هرکــس  وحشــتنا
آن صحنــه را دیــده یــا عکــس ماشــین مــا را 
کــه ایــن  گفتــه  دیــده و آن وضعیــت را دیــده 
گــروه بــه هیــچ عنــوان نبایــد زنده مــی ماندند. 
گفتنــد ایــن دعــای خیــر والدیــن  خیلــی هــا 
گفتــه شــما  بــوده یــا چیزهــای دیگــر و هرکــس 
بــه یــک دلیلــی زنــده ماندیــد. شــاید بــرای 
ــه وقتــی چنــد روز  ک ــود  شــخص مــن جالــب ب
ــار اول  ــرای ب کشــور خــارج شــدم و ب پیــش از 
در ایــن ســفر بــه حــرم رفتــم چیــزی بــه ذهنــم 
کــه برایــم عجیب بــود. گفتم یعنی  کــرد  خطــور 
بــاز لطــف خــدا و عنایــت علــی بــن موســی 
کــه مــن دوبــاره وارد  الرضــا شــامل حالــم شــد 
حــرم شــوم. یعنــی مــن از مــرگ حتمــی نجــات 
کــردم تــا وارد حــرم شــوم. شــاید بهترین  پیــدا 
برداشــت مــن همیــن باشــد. تمــام قصــه هــا 
اتفــاق افتــاد تــا مــن بــه حــرم بیایــم و بــه نظــرم 
کــس انــدک دل و ندایــی را بــه طــرف امــام  هــر 

کنــد حضــرت مــی پذیرنــد. رضــا روان 
می تواننــد  همــه  کــه  ایــن  گیــری   نتیجــه 

علی پژمان
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دیگــر  دیدیــد  شــما  شــوند.  حــرم  ایــن  وارد 
ســال  مهمانــان  از  الکک)یکــی  پورفســور 
قبــل جشــنواره( مســیحی بــود، امــا شــعر هــای 
بســیار بلنــدی درخصــوص علــی بــن موســی 
مــا در  الرضــا دارد و حتــی می توانــم بگویــم 
همیــن دوره هــم مهمــان مســیحی داریــم. 
ــی  ــه عل ــق ب ــون عش ــد. چ ــا آمدن ــن ه ــرا ای چ
بــن موســی الرضــا و اهــل بیــت دارنــد. پــس 
گــروه و قــوم خــاص  ایــن هامتعلــق بــه یــک 
کشــور خــاص نیســت. و شــما ایرانــی هــا  و 
ــه امــام رضــا فقــط مخصــوص شــما  ک بدانیــد 
هرکــس  اســت.  همــه  مخصــوص  نیســت. 
قلــب  و  اســت  آزاده  هرکــس  و  دارد  دل  کــه 
رئوفــی دارد می توانــد پیــش امــام بیایــد لــذا 
کــه آن رئــوف بــودن را از امــام یــاد  کنیــم  تــالش 

بگیریــم.   

فرمودیــد در خانــه اهــل بيــت بــاز اســت امــا 

خیلــی هــا نگاهشــان بــه جهــان اســام نیســت 

و نمــی آینــد. بــرای ايــن آدم هــا چــه پلــی بــرای 

ارتبــاط می تــوان زد و آیــا الزم اســت یــا نــه؟
انجــام  نیســت  الزم  کاری  هــا  مســلمان 
بدهنــد جــز مطالعــه ی ســیره اهــل بیــت و 
اصــالح رفتــار خــود. متاســفانه خیلــی از مــا 
کــه محــب رســول اهلل هســتیم دیــن لغلغــه ی 
زبــان ماســت. مــا مــرد عمــل نیســتیم، تظاهــر 
کــه شــیعه ی اهــل بیتــی هســتیم و  می کنیــم 
ــن   ــل م ــه عم ک ــی  ــتیم، در حال ــلمان هس مس

ک اســت. متفــاوت اســت و ایــن وحشــتنا
من فقط دو داستان برای شما نقل می کنم.

مــورد پیامبــر عظیم الشــان اســالم.  اول در 
کــه  یــک مســیحی یــا یهــودی هســت ظاهــرا 
هــر روز محتویــات شــکم شــتر بــر ســر پیامبــر 
آدم  ایــن  بــه  گاه  هیــچ  پیامبــر  می ریــزد. 

نمی کنــد. فحاشــی 
از آن  روزهــا پیامبــر  از  تــا روزی  رد می شــود 
کــه محتویــات شــکم  جــا می گــذرد و مــی بینــد 
کــه  شــتر بــر ســر او نمــی ریزنــد. ســوال می کنــد 
چــه اتفاقــی بــرای او افتــاده و حضــرت دســتور 
کــه بیاییــد بــه عیادتش برویــم. این  می دهــد 
هــا مــی رونــد و وقتــی در مــی زننــد صاحبخانــه 
تــا در  آمــده  کــه رســول اســالم  مــی ترســید 

ناتوانــی از مــن انتقــام بگیــرد.
آدم  ایــن  بــه  می شــود  وارد  پیامبــر  وقتــی 
محبــت و احتــرام می کنــد. طــوری بــا ایــن  آدم 

اخــالق  ی  شــیفته  او  کــه  می کنــد  صحبــت 
نمونــه  یــک  ایــن  می شــود.  خــدا  رســول 

اســت. 
نمونــه ی  دوم در رابطــه بــا زندگــی پیامبــر. 
بحــث احتــرام بــه پــدر مــادر. مــن آن قصــه ای 
گفتــم اتفاقــی برایــم افتــاد شــاید یکــی از  کــه 
کــه دعــای خیــر پــدر و  علــت هایــش ایــن بــود 
کــه  مــادر پشــت ســرم بــود. یکــی از آدم هایــی 
کــرد  در جایــی دور در اطــراف مکــه زندگــی مــی 
کــه پیامبــری در مدینــه آمده  خبــردار می شــود 
ــد تحقیــق می کنــد و  ــه مدینــه مــی آی اســت. ب
مســلمان می شــود. ظاهــرا همزمــان یکــی از 
جنــگ هــا هــم در حــال وقــوع اســت و پیامبــر 
ــن   ــت و ای ــب اس ــاد واج ــاد داد. جه اذن جه
کــه بــه جهــاد بــرود.  آدم هــم حاضــر می شــود 
گویــد یــا رســول اهلل  مــن پــدر  بــه حضــرت مــی 
نیســتند  مســلمان  کــه  دارم  پیــری  مــادر  و 
کــه شــما برویــد و  حضــرت دســتور می دهــد 
بــه پــدر  مادرتــان برســید. رســیدگی بــه آن هــا 
ــر  ــد پیامب ــرار می کن ــه اص ــر چ ــت دارد. ه اولوی
قبــول نمی کنــد و ایــن آدم بــرای خدمــت بــه 
ــادر  ــدر و م ــی پ ــردد. وقت گ ــی  ــر م ــادر ب ــدر و م پ
یهــودی یــا مســیحی ایــن رفتــار را مــی بیننــد 
کــه بــه دســتور پیامبــر اســالم انجــام شــده 

ــد. ــی آورن ــان م ــا ایم این ه
هــم  الرضــا  موســی  بــن  علــی  بــا  رابطــه  در 
کــه حضــرت  کنــم؛ اهتمامــی  نکتــه ای  عــرض 
داشــت.  فرائــض  بــه  داشــت،  واجبــات  بــه 

ــال  ــرت در ح ــا حض ــده ای ب ــا ع روزی از روزه
کــه مــی  مناظــره و بحــث بودنــد وقــت نمــاز 
کننــد و  رســد حضــرت مناظــره را قطــع مــی 
کار را می کنــد  بــه نمــاز مــی رونــد و وقتــی ایــن 
گــر  کــه ا کننــد  برخــی از اصحــاب اعتــراض مــی 
قطــع نمــی کردیــد ایــن هــا ایمــان مــی آوردند. 
حضــرت مــی فرمایــد واجــب فرمان خداســت 
ــر مــی  فرمــان خــدا را انجــام مــی دهیــم بعــد ب
کــه آن هــم فرمــان  گردیــم و ادامــه مــی دهیــم، 
ســوال  آن هــا  برمی  گــردد  وقتــی  و  خداســت 
گویــد  کــه چــرا رفتــی؟ حضــرت مــی  کننــد  مــی 
آن وقــت فضیلــت ارتبــاط بــا خداســت و حــاال 
ــی  ــتدالل را م ــن اس ــا ای ــی  آن ه ــتیم وقت برگش
شــنوند و آن دقــت حضــرت و بیــان حضــرت 

را مــی بیننــد ایمــان مــی ورنــد.
کــه مســلمانان الزم نیســت   خالصــه ایــن 
کاری بکننــد، جــز عمــل بــه ســیره ی رســول 
ــم  ــرآن داری ــا در ق ــی م ــت. وقت ــل بی ــدا و اه خ
کرمنــا بنــی آدم"،یعنــی همــه ی اوالد  "ولقــد 
آدم ارزش دارنــد و قابــل احتــرام هســتند. مــا 
کــه امــروز در اطــراف حــرم علــی بــن  و شــمایی  
موســی الرضــا هســتیم ببینیــم چقــدر بــه ایــن 
ــا مــا درســت می گوییــم  ــاور داریــم؟ ی حــرف ب
گــر رفتــار مــا  یــا قــرآن. رفتــار خــود را بســنجیم ا
درســت و مطابق قرآن بود بله درســت اســت 
گــر نیســت از آن رفتــار فاصلــه بگیریــم. فخر  و ا
باشــیم.  ندشــته   تکبــر  و  غــرور  نفروشــیم. 
مســلمانی بــه عمــل اســت. بــه زبــان نیســت 
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روز  هــر  و  باشــد  جیبــم  در   قــرآن  مثــال  کــه 
ــه  کنــم ب ــدم شــروع  ــا جمعــی را دی ــم و ت بخوان
گــر اهــل  کردن.عمــل مــا ا خوانــدن و صحبــت 
کــه ببینــد عالقــه  بیتــی بــود آن وقــت هرکســی 
منــد می شــود. متاســفانه ایــن اشــتباه اســت 
کــه مــا فکــر می کنیــم بــا شــعار اســالم درســت 
گــر اســالمی و اهــل بیتــی  می شــود. عمــل مــا ا
باشــد هرکســی عالقــه منــد می شــود. مــن در 
یکــی از دانشــگاه هــا دانشــجوی اهــل تســنن 
کــردم بــا ایــن آدم هــا بــا رفتــار  داشــتم. ســعی 
ــرم  ــان ت کنــم. در پای ــار  تربیتــی اهــل بیــت رفت
را  درس  و  کالس  ارزیابــی  آن هــا  از  وقتــی  
کــه مــا اول  پرســیدم  آن هــا صادقانــه نوشــتند 
کــردار  اهــل بیتــی نبودیــم امــا وقتــی رفتــار و 
اســتاد و مجموعــه و دانشــگاه را دیدیــم حــاال 
محــب اهــل بیــت شــدیم. یعنــی چنیــن آدمــی  
کــه رییــس یــک دار العلــوم اســت می توانــد 
کنــد، امــا مــی آیــد محــب اهــل  وهابــی درســت 
ــغ اهــل بیــت می شــود و 

ّ
بیــت می شــود. و مبل

کــه بــه مقــام اهــل  کســی اجــازه نمی دهــد  بــه 
بیــت تعــدی و تعــرض بکنــد. ایــن نشــانه ی 
درســتی رفتــار مــا بــود و خــدا خــودش حافــظ 
دیــن هســت و اهــل بیــت خودشــان حافــظ 
ای  کاره  مــا  هســتند.  مذهبشــان  و  مــرام 
گاهــی  کــه مــا  نیســتیم. اشــتباه اســت ایــن 
کــه فکــر می کنیم  کارهایــی را انجــام مــی دهیــم 
کــه ایــن هــا  درســت  درســت اســت درحالــی 
کــه آن هــا  نیســت و درســت آن چیــزی اســت 

از  داریــم  فاصلــه  چــون  مــا  انــد.  فرمــوده 
گرفتار جهل خود شــده  حقانیــت و حقیقت، 
گــر اندکــی از جهــل خــود دور شــویم بــه  ایــم. ا
حقایــق دســت پیــدا می کنیــم و  مطمئنیــم که 
خــدا و اهــل بیــت خودشــان مذهــب را حفــظ 
گســترش دیــن خواهنــد  کننــد و ســبب  مــی 
کــه درســت شــد  شــد. پــس اعمــال و رفتــار 

خیلــی از چیزهــا درســت می شــود. 
یــک حدیــث از حضــرت علــی علیــه الســالم 
گــر  ا کــه  اســت  ایــن  آن  مضمــون  هســت، 
مــی خواهیــد امــور درســت شــود اول بــه آن 
کنیــد. دوم آن  کــه بــاور داریــد عمــل  چیــزی 
ایــن دو  باشــد.  نفــس داشــته  تهذیــب  کــه 
گــی یــک رهبــر اســت مــن بــه عنــوان یــک  ویژ
هســتم.  معلــم  اصــل  در  شــیعه  مســلمان 
شــده  نصیبــم  توفیــق  ایــن  کــه  منــی  حــاال 
ــد ایــن  ــه  خــادم فرهنــگ رضــوی باشــم بای ک
ــار امــام رضــا و  حدیــث را  الگــو قــرار دهــم رفت
پیامبــر را الگــو قــرار دهــم. خــود بخــود خیلی از 

می شــود. درســت  چیزهــا 

بــه نظر شــما مهمترين شــاخصه هــای تربيتی 

اهــل بيــت چه مــواردی اســت؟
ــخصیت  ــم ش ــرام و تکری ــی احت ــت یک دو تاس
گردیــم  و دومــی محبــت و مهــر ورزی. مــا مــی 
گفتــه انــد. پیــاژه  ببینیــم روانشناســان چــه 
گفته،اریکســون چــه؟. خیلــی هــا دنبــال  چــه 
ایــن مواردنــد. ایــن اشــتباه اســت. مــا بایــد 

کالم  و  بیــت  اهــل  کالم  ببینیــم  و  برگردیــم 
گــر بــه ایــن هــا رجــوع کردیم  وحــی چیســت؟ ا
همــه ی ایــن هــا را پیــدا می کنیــم. مهمتریــن 
کــه فعــال در جوامــع اســالمی گم شــده  چیــزی 
کیــد اهــل بیــت بــه آن بــوده  و بیشــترین تا
کرامــت دادن  بــه انســان  تکریــم شــخصیت و 
هاســت و محبــت و مهــر ورزی. ببینیــم علــی 
کــودکان چــه رفتــاری   بــن موســی نســبت بــه 
مــا  چطــور.  مهمــان  بــه  نســبت  داشــتند. 
کار را بکنیم.مــا چــکار می کنیــم؟. هــم همــان 
که نامتان  مخصوصا شما که مشهد هستید 
بــا  اهــل بیت عجین شــده. ســعی کنید ایــن دو 

خصیصــه را در خــود بوجــود بیاوریــد. 
حلقــه ی مفقــوده ی جهــان اســالم همین دو 

بحث اســت.
بایــد هــم  باشــند  مــی خواهنــد  موفــق  گــر  ا
ــه دیگــران را پــرورش دهنــد  ــرام و ارزش ب احت
و هــم محبــت را. مــا در افغانســتان واقعــا ایــن 
کوشــش داریــم  کــرده ایــم.  کــم  دو بحــث را 
کنیــم. برنامــه هــا و حلقــه  کــه بازیابــی اش 
کــه طبــق قــرآن مجیــد  هایــی راه انداختــه ایــم 
و دســتور رســول خــدا؛ هــم احتــرام برگــردد هم  
ارزش و هــم تکریــم و هم محبــت و مهر ورزی. 
کــه آمــد دیگــر جنــگ نیســت،  ایــن دو چیــز 
انتحــاری و خودکشــی و خــود ســوزی و دیگــر 

کشــی نیســت.
فقــط خــود ســازی و دیگــر ســازی و احتــرام 

خــالص! اســت. 

كردیــد.  بــه خودســوزی و دیگــر ســوزی اشــاره 

گرايــی در اســام  بــه نظــر شــما ریشــه ی افــراط 

كــرد بــرای مقابلــه با ايــن ها؟ چیســت و چــه بایــد 
بــه ایــن دو اصــل  گــر مــا  ا همیــن دو اصــل. 
کنیــم خیلــی از چیزهــا از بیــن مــی رود.  توجــه 
وقتــی مــن بــه شــما احتــرام گذاشــتم، شــما بــه 
مــن توهیــن نمی کنیــد. تحقیــر یــا جســارت 
کنــم  نمی کنیــد. وقتــی مــن بــه شــما محبــت 
شــما محبــت را بــا محبــت پاســخ مــی دهیــد. 
پــس عامــل دیگــری نمی توانــد بیایــد. اصولــی 
ــد.  ــرده ان ک ــه آن تمســک  ــه همــه ی ائمــه ب ک
خودمــان  بــر  و  دور  کــه  فضایــی  ببینیــد 
گاهــی مــا رفتــاری بــا یــک  اتفــاق مــی افتــد. 
کــه  مــی دهیــم  انجــام  یــا شــیعه  مســلمان 
و  ظلــم  مــورد   آدم  ایــن  نیســت.  حقــش 
ســتم هســت، مــا هــم بــه او ســتم می کنیــم. 



124125

او چــکار می کند؟جــری می شــود دیگــر صبــر 
بــدی.  و  ظلــم  بــه  می کنــد  شــروع  نــدارد.  
کــه مثــال  کرده ایــم  چــرا؟ چــون مــا بــه او ســتم 
مــروج فرهنــگ اهــل بیتیــم!. ایــن لقــب هــا 
ــا  ــه خــود مــی دهیــم امــا عمــل مــا زمیــن ت را ب
آســمان فــرق می کنــد. شــما بــه حــرم برویــد و 
رفتــار خادمیــن را ببینیــد خیلــی از روحانیــون 
و علمــا و مســئولین؛ حــرف و عملشــان یکــی 
نیســت. ایــن دو اصــل فرامــوش شــده و بایــد 
کنیــم.  آن را در زندگــی شــخصی خــود زنــده 
وقتــی ایــن طــور شــد، بــا همســر و فرزنــدم 
کنــم  و آن هــا هــم یــاد مــی  خــوب رفتــار مــی 
کننــد و دیگــران هــم از مــا  گیرنــد خــوب رفتــار 

یــاد مــی گیرنــد. مگــر غربــی هــا  امــروز از نتــورک 
بهتریــن   )network marketing(مارکتیــک
گرفتند.  کجــا  درآمــد را ندرنــد؟ فکــر می کنیــد از 
بنظــرم ریشــه ی قرآنــی دارد. مــا مســلمان ها  
کــرده  کرده ایــم  و آن هــا اســتفاده  فرامــوش 

کــه مــی فرمایــد؛ شــما یــک  انــد. آن آیــه ای 

ســبز  خوشــه   هفــت  کاریــد  مــی  کــه  دانــه 
گنــدم  ــه  کــه در هــر خوشــه صــد دان می شــود 

کــه شــما  هســت. ایــن ریشــه ی قرانــی دارد  

کار خــوب  کــه می کنیــد هفــت  کار خــوب  یــک 
کــه  هرکــدام صــد دانــه  زنــد  مــی  از آن ســر 
اســت. غربــی هــا دو بــه دو پیــش مــی رونــد و 

گویــد. قــرآن هفــت و هفتصــد تــا را مــی 
مــا  زندگــی  برگردیــم.  خــود  اصــل  بــه  بایــد   

شــده.  تجمالتــی  خیلــی 

ــوان ســوال آخــر از  تجربيــات شــخصی  ــه عن ب

كمــی  حضــرت  ی  وســیره  رضــا  امــام  از  خــود 

كنیــد. صحبــت 
ــاید  ــرت. ش ــودن حض ــم ب کری ــودن و  ــوف ب رئ
کــرده باشــم امــا بازهــم مــرا  مــن بارهــا بــدی 
بــه خانــه اش راه داد. شــاید حــدود 14 ســال 
کفشــدار حــرم حضــرت معصومــه بــودم.  مــن 
کــه در چنــد ســال اخیــر ســلب توفیــق   بــا ایــن 
شــده و بــه افغانســتان برگشــته ام، بــاز هــم 
کــرده  انــد و اجازه  ایــن خانــواده بــه مــن لطــف 
ــواده  ــد فاصلــه بیــن مــن و ایــن خان ــداده ان ن
کــه مــن از ســیره  ایجــاد شــود. بهتریــن چیــزی 
گرفتــه ام مهربــان بــودن اوســت.  ی امــام یــاد 
کــه  ایــن  کنــم  کــرده ام طــوری رفتــار  تــالش 
ســیره ی تربیتــی بــا مــن باشــد حتــی وقتــی 

گــر الگــوی ارتباطــی و تربیتــی مــا اهــل بیتــی باشــد مشــکلی پیــدا  مســئولیت ارتباطــی داشــتم. ا
کــرد. نخواهیــم 

کــه پــدر و مــادرم بــه مشــهد بیاینــد و ایجــا  چنــد ســال پیــش یکــی از خواســته هایم ایــن بــود 
کــرد و آن هــا مشــهد  کن شــوند.چند مــاه پیــش باالخــره خــدا ایــن خواســته ی مــرا بــرآورده  ســا
کــه از اهــل  کــردم الگویــی  آمدنــد. ایــن خــودش یــک برکــت و لطــف اســت. مــن در زندگــی ســعی 
گیریــم محبــت و مهــرورزی و تکریــم و عــزت نفــس باشــد. در هرجــا هســتم ســعی  بیــت مــی 
کنــم ایــن را انجــام دهــم. غربــی هــا خیلــی حــرف مــی زننــد امــا وقتــی دقــت می کنیــم مــی  مــی 
کــرده انــد و بــه مــا پــس می دهنــد. عیب در مســلمانی  بینیــم حــرف هــای خودمــان را خوشــکل 
کنیــم و عمــق آداب و اخالق اهل بیت  ماســت نــه چیــز دیگر.بایــد بــه خود بیاییــم و خود را پیدا 

را بفهمیــم.
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حجت االسالم سید مرتضی رضوی. شرق آفریقا
انجام فعالیت های تبلیغی و فرهنگی در شرق آفریقا

گاسکار موسس و مدير مجتمع فرهنگی الزهرا)س( و دبيرستان ثقلین در مادا
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معــارف قرآنــی امــام رضــا )ع( 
میــان اهل ســنت تبلیپغ شــود

از  و  كنیــد  معرفــی  را  خودتــان  ابتــدا  در 

فعالیت هــای خودتــان بــه خصــوص پيرامــون 

بفرماييــد. توضیحاتــی  رضــا)ع(  امــام 
بنــده ســید مرتضــی رضــوی هســتم. متولــد 
غ التحصیــل جامعــه المصطفــی  نجــف، و فــار
کــه در شــرق  العالمیــه از قــم. و سالهاســت 
گاســکار  ــا، مادا کشــورهای تانزانی آفریقــا و در 
مســتقیم  غیــر  یــا  و  مســتقیم  صــورت  بــه  و 
کشــورهای اطــراف آن فعالیــت تبلیغــی و  در 
تدریــس داشــته ام. البتــه فعالیت هــای بنــده 
کنــار آن  بیشــتر تبلیغــی بــوده اســت امــا در 
کــز علمــی،  تدریــس هــم در حــوزه هــا و مرا
دینــی و دانشــگاهی داشــته ام. فعالیت هــای 
 همــراه بــا کارهــای فرهنگی 

ً
تبلیغــی هــم طبیعتــا

گــون بــوده  گونا بــه خصــوص در مناســبت های 
ــون  گ گونا ــای  ــا برنامه ه ــی از آنه ــه یک ک ــت.  اس
ــوده اســت. از جملــه  پیرامــون امــام رضــا)ع( ب
برگــزاری نشســت ها و ســمینارهای علمــی و 
تربیتــی در همیــن ایــام فرهنــگ رضــوی و دهــه 

کشــور  کرامــت و برخــی برنامه هــای دیگــر در 
گاســکار. االن هم این ســومین سال است  مادا
کــه توفیــق داشــته و مشــرف شــدیم بــه مشــهد 
جهــت شــرکت در جشــنواره امــام رضــا)ع(. 

گاســکار  مادا كشــور  در  بيشــتر  االن  پــس 

هســتید؟ فعالیــت  بــه  مشــغول 
گاسکار  بله االن چند ســالی اســت که در مادا
و  ماجونــگا  شــهرهای  در  و  هســتم  متمرکــز 
آنتاناناریــو  نــام  بــه  گاســکار  مادا پایتخــت 

می کنــم. فعالیــت 
کشــورهای موریــس و رئونیــون هــم  البتــه در 

داریــم. برنامه هایــی 
کــه  در ماجونــگا مســجد الزهــرا)س( را داریــم 
بعدهــا تبدیل به مجتمع فرهنگی الزهــرا)س( 
برنامــه  بــر  عــالوه  مجتمــع  ایــن  در  و  شــد 
ــن را  ــتان ثقلی ــجد، دبیرس ــی مس ــای مذهب ه
تأســیس نمودیم که مدرســه ای دولتی اســت 

و دیپلــم می دهــد.
ــر دروس دولتــی،  در ایــن دبیرســتان عــالوه ب
توســط  هــم  مذهبــی  و  فرهنگــی  کارهــای 
اســاتید و مبلغیــن انجام می شــود؛ بــه گونه ای 
کــه بــه ایــن مدرســه  کنــون مســیحیانی  کــه تــا 
کــم و بــه مــرور مســلمان  کــم  وارد شــده اند 
کنون در مجموعه مســجد و مجتمع  شــده و ا
فرهنگــی حضــور دارنــد. و بــه همیــن طریــق 
الحمــداهلل مذهــب تشــیع در آنجــا در حــال 

گســترش اســت.

ايــن  دینــی  و  مذهبــی  فضــای  مــورد  در  كمــی 

گاســکار هم توضیح  كشــورها و بــه خصــوص مادا

و  بســترها  بــا  بيشــتری  آشــنايی  تــا  بفرماييــد 

كار فرهنگــی و تبلیغــی انجــام  كــه در آن  محیطــی 

كنیــم.  می دهیــد پيــدا 
ــی  ــتند. برخ ــروه هس گ ــا دو  ــرق آفریق ــردم ش م
انگلیســی زبان انــد و برخــی دیگــر فرانســوی 
زبــان. امــا زبــان و حضــور فرهنگــی فرانســه 
کامــاًل آشــکار اســت. بــه همیــن دلیــل  در آنجــا 
کومــور، موریــس  گاســکار، جزایــر  کشــور مادا
کشــورهای دیگــر، زبــان  و رئونیــون و برخــی 
رسمی شــان فرانســوی اســت. به لحاظ دینی 
 مســیحی هســتند. 

ً
کشــورها عمدتــا هــم ایــن 

کــه آنهــا مســلمان اند.  کومــور  بــه جــز جزیــره 
بنابرایــن درصــد کمی از مردمان این کشــورها 
کــه آن هــم از اهــل تســنن  مســلمان هســتند 
می باشــند. امــا مذهــب تشــیع هــم در ایــن 
کــه عده شــان بســیار  مناطــق پیروانــی دارد 
انــدک اســت. امــا الحمــداهلل بــه برکــت انقالب 
از  اســاتید  و  مبلغیــن  حضــور  و  اســالمی 
حوزه هــای علمیــه قــم، و جامعــه المصطفــی 
-کــه برخــی بومــی آن مناطــق و برخــی دیگــر 
تبلیغــی  فعالیت هــای  هســتند-  بومــی  غیــر 
ــیع  ــب تش ــرای مذه ــق ب ــن مناط ــی در ای خوب
در حــال انجــام اســت  و نتایج ثمربخشــی هم 
کــز متعــدد  تا کنــون داشــته اســت. االن هــم مرا
ــم  ــنت ه ــا اهل س ــه ب ک ــم  ــا داری ــیعی در آنج ش
تعامــل خوبــی دارنــد. خــود اهل ســنت آنجــا 

هــم شــافعی مذهــب بــوده و بــا مذهب تشــیع 
کــه حتــی  قرابــت و نزدیکــی دارنــد. بــه گونــه ای 

کــه مخالــف تشــیع  ــا ســایر فرقه  هــای دیگــر  ب
از  ندارنــد.  خوبــی  میانــه  چنــدان  هســتند 
کــه بــه مذهــب تشــیع  ســویی دیگــر افــرادی 
 از همــان اهل ســنت بــوده 

ً
کثــرا روی آورده انــد ا

ــا  ــژادی قــوی ب ــذا ارتبــاط خویشــاوندی و ن و ل

هــم دارنــد و لــذا بــا هــم هیــچ تضــادی ندارنــد. 

البتــه برخــی در آنجــا حضــور دارنــد کــه مخالف 
ایــن هــر دو مذهــب بــوده و تــالش زیــادی برای 
ــا  اختــالف افکنــی داشــته اند امــا الحمــداهلل ت

کنــون مفیــد فایــده نبــوده اســت.
گــر مســلمان ها بــا عقــل، حکمــت  کــه ا چــرا 
و تدبیــر متحــد شــده و وســاوس شــیطانی را 
در بیــن خودشــان راه ندهنــد، بــه طــور قطــع 
وحدت شــان روز بــه روز محکم تــر می شــود. 
قــدس  روز  ســاله  هــر  مــا  مثــال  عنــوان  بــه 
برنامــه داریــم و اهل ســنت هــم در  آنجــا  در 
برنامه هــای مــا شــرکت می کننــد. یــک ســال 
امــا دیدیــم  بــود  آمــده  بــه وجــود  اختالفــی 
ــاز هــم آنهــا  اختالفــات تأثیــری نگذاشــته و ب
کردنــد.  در روز قــدس در برنامــه مــا شــرکت 
و  شــک  گــر  ا  

ً
احیانــا آنکــه  بــرای  هــم  مــا  و 

شــبهه ای وجــود دارد برطــرف بشــود، بعــد از 
ــرای تحکیــم وحــدت  روز قــدس جلســه ای ب
گالیــه ای  کــس  کردیــم و در آنجــا هــر  برگــزار 
ــاره آن وحــدت و  ــرده و دوب ک ح  داشــت مطــر

اتحــاد بــه حالــت قبــل از خــود برگشــت. 
حسن دیانی
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آماری هم از جمعیت آنجا دارید؟
گاســکار 22 میلیــون نفــر اســت،  جمعیــت مادا
که حدود 7 درصد از آنها مســلمان هســتند. 
شــیعیان شــاید حــدود 2 درصــد از جمعیــت 

گاســکار را تشــکیل می دهنــد.  مادا

از امــام رضــا)ع( و ســیره رضــوی بفرماييد كه در 

تبلیغــات و ارتباطات چقــدر از آن بهره می برید. 
موضــوع اصلــی فعالیــت مــا و ســایر مبلغیــن و 
گســترش تعالیــم و  ــه صــورت عــام  اســاتید، ب
معــارف قــرآن و عتــرت اســت. امــا بــه صــورت 
معــارف  و  ســیره  بیانــات،  بیــان  بــه  خــاص 
رضــوی در ایــام دهــه کرامــت و  هفتــه فرهنــگ 
رضــا)ع(  امــام  شــهادت  ایــام  یــا  و  رضــوی 
می پردازیــم تــا بتوانیــم ایشــان را بــه عنــوان 
یــک الگــو و اســوه بــه مــردم معرفــی نماییــم. 
در همیــن هفتــه ای که گذشــت یک نشســت 
علمــی تربیتــی در مــورد ســیره حضــرت برگــزار 
قرآنــی،  ســیره  عنــوان  چهــار  در  کــه  کردیــم 
ســیره  و  عبــادی  ســیره  اخالقــی،  ســیره 
کردیــم  سیاســی اســاتید مختلــف را دعــوت 
و در هــر یــک از ایــن موضوعــات ســخنرانی 
کــرده و در حاشــیه نشســت هــم از حاضریــن 
بودنــد  حوزه هــا  طــالب  و  دانشــجویان  کــه 
ــی  ــن عناوین ــا همی ــاط ب ــه در ارتب ک ــتیم  خواس
گرفــت بــه ارائــه مقالــه  کــه ســخنرانی صــورت 
تــا پایــان دهــه  بپردازنــد. و مهلــت آن هــم 
کرامــت تعییــن شــد. انشــاهلل قصــد داریم بعد 

از بررســی این مقاالت توســط اســاتید، آنها را 
کرده  کتابچه ای تنظیــم  بــه صــورت جــزوه و یــا 

و عرضــه نماییــم. 
فعالیت هــای  نشســت،  ایــن  بــر  عــالوه 
فرهنگــی دیگــری از قبیــل نمایشــگاه عکــس 
ــن  ــوان ثام ــا عن ــاب ب کت ــگاه  ــر، نمایش و تصوی
کــه هــر ســاله برگــزار  الحجــج)ع( هــم داریــم 
می شــود. امســال هــم برخــی از خّیرین کمک 
در  کتــاب  خریــد  بــرای  بن هایــی  تــا  کردنــد 
اختیار دانشــجویان _ که چندان قدرت خرید 
ندارنــد_ قــرار دهیــم. عــالوه بــر ایــن امســال 
پخــش فیلــم والیــت عشــق امــام رضــا)ع( را 
ابتــدای هفتــه فرهنــگ  از  کــه  هــم داشــتیم 
کرامــت  تــا آخــر دهــه  رضــوی شــروع شــد و 
بــه  فیلــم  ترجمــه  چــون  البتــه  دارد.  ادامــه 
گاســکاری یــا زبــان فرانســوی وجود  زبــان مادا
نــدارد یکــی از اســاتید که خودش مشــتاق بود 
فیلــم را پخــش کــرده و خــودش هــم در کنــار آن 
توضیــح می دهــد. امــا خــوب، مــردم مشــتاق 
هســتند و می آینــد و فیلــم را تماشــا می کننــد. 
مســابقه ورزشــی هــم بــا عنــوان جــام ثامــن 
کــه بیــن 7-8 تیــم برگــزار می گــردد. و  داریــم 

جوایــزی هــم بــه ایشــان اهــدا می کنیــم. 
کــه مــا انجــام مــی دهیــم  فعالیــت دیگــری هــم 

کتــاب اســت. بحــث نشــر و انتشــار 
کتاب برده  گاســکار  االن مــا می توانیــم به مادا
کنیــم. الحمــداهلل هنــوز حساســیتی  و توزیــع 
وجــود نــدارد. مــا هــم ایــن فرصــت را غنیمــت 

یــا  یــک  اســت  می شــماریم. چــون ممکــن 
ــاب  ــده و ب ــش آم ــائلی پی ــر مس ــال دیگ دو س
کتــاب بســته شــود. لــذا االن از ایــن فرصــت 
کتاب هــای  از  تعــدادی  و  کــرده  اســتفاده 
را  امــام رضــا)ع( و ســیره ایشــان  بــا  مرتبــط 
از اســاتید ترجمــه  کمــک برخــی  بــا  و  بــرده 
ــای  ــن هزینه ه ــا تأمی ــاء اهلل ب ــم و ان ش می کنی

کــه در نظــر داریــم، آنها  آنهــا از برخــی روش هــا 
را میــان مــردم توزیــع می کنیــم. و ســعی داریــم 
ایــن  بومــی  نیروهــای  خــود  از  اســتفاده  بــا 

گســترش دهیــم.  حرکــت 
 مــا شــخصیت و مقــام هــر یــک از ائمــه 

ً
قطعــا

بــر  کــه  خاصــی  بعــد  آن  در  معصومیــن)ع( 
اســاس شــرایط زمان شــان بــروز و ظهــور یافتــه 
اســت معرفــی می کنیــم. مثــاًل امــام حســن)ع( 

بــا حلمشــان، امــام حســین)ع( بــه عنــوان 
سیدالشــهدا، و امــام محمد باقــر)ع( به عنوان 
بــه امــام رئــوف و  باقرالعلــوم. امــام رضــا)ع( 
ــم اهــل بیــت شــناخته مــی شــوند. ســعی  عال
کــه در هــر بعــدی شــخصیت حضــرت  می کنیــم 
کــه طالــب  کنیــم تــا مردمــی  را بــه مــردم معرفــی 
هســتند حضرت را الگویی برای خود و ســبک 

زندگــی خــود قرار دهند بتوانند از ابعاد مختلف 
شــخصیت حضــرت اســتفاده نماینــد. 

اما با توجه به اینکه اهل ســنت در آنجا بیشــتر 
بــا قــرآن انــس داشــته و قــرآن نقــش ویــژه ای در 
میــان آنهــا دارد، لــذا مــا هــم بعــد قرآنــی امــام 
رضــا)ع( را بیشــتر مطــرح می کنیــم. تــا آنهایــی 
ــا  ــوند ب ــنا می ش ــرت آش ــخصیت حض ــا ش ــه ب ک

گردنــد. قــرآن نیــز مأنــوس 
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کــه حضــرت بــا آنکــه عالــم آل محمــد)ص(  چــرا 
ــاز  ــد امــا ب بــوده و ظاهــر و باطــن قــرآن را می دان
هــم می بینیــم که ایشــان از قرائــت قــرآن و انس 
ــوده و یکــی از جنبه هــای مهــم  ــا آن غافــل نب ب
ســیره عملــی ایشــان همیــن انــس بــا قــرآن 
ــه روز  ــر س ــرت ه ــه حض ک ــم  ــی داری ــت. حت اس

ــد. ــم می کردن ــرآن را خت ــار کل ق یکب
معــارف  دانســتن  بــر  عــالوه  حضــرت  یعنــی 
قــرآن و علــم بــه ظاهــر و باطــن آن، بــرای خــود 
ــوده و  ــل ب ــرآن هــم موضوعیــت قائ ــدن ق خوان
بــه آن اهمیــت می دادنــد. و ایــن درســی اســت 
کــه بایــد بیشــتر بــا قــرآن و معــارف آن  بــرای مــا 

ــم.  ــس بگیری ان
کــه شــاعر  کــه روزی دعبــل خزاعــی  یــا داریــم 
مــورد تقدیــر نــزد ائمــه بــود خدمــت حضــرت 
بــه  متعــددی  هدایایــی  حضــرت  و  رســیده 
پیراهــن  یــک  جملــه  از  می دهــد  ایشــان 
و  اســت  بــوده  امــام  خــود  بــه  متعلــق  کــه 
قــدر  را خیلــی  ایــن پیراهــن  کــه  می فرمایــد 
کــه مــن در ایــن  کــن چــرا  بــدان و از آن مواظــب 

کــردم. یــا در  پیراهــن هــزار بــار قــرآن را ختــم 
ــواب و  ــل از خ ــرت قب ــه حض ک ــم  ــات داری روای
در بســتر قــرآن می خوانــد. و یــا توصیه هایــی 
ــا  ــرآن، و ی ــت ق ــه عظم ــبت ب ــرت نس ــه حض ک
نســبت بــه خوانــدن قــرآن، فهــم آن و تدبــر در 
قــرآن بــه یارانشــان داشــتند و مــوارد متعــدد 
ــه  ــه ســیره و بینــش حضــرت نســبت ب ک دیگــر 
قــرآن و جایــگاه و عظمــت آن را در نــزد ایشــان 
نشــان می دهــد. دهــه کرامــت و هفته فرهنگ 
کــه در ایــن زمینــه  رضــوی بهتریــن زمــان اســت 
و ابعــاد مختلــف عبــادی و اخالقــی حضــرت 
فرهنــگ ســازی صــورت پذیــرد، و ســیره عملی 
و علمــی حضــرت برای مردم بیان شــود. مردم 
هــم عاشــقانه پذیــرا هســتند. چــه اهل ســنت 
کــه اهل ســنت  باشــند و چــه اهــل تشــیع. چــرا 
طهــارت  و  عصمــت  ائمــه  بــه  نســبت  هــم 
محبــت و دوســتی دارنــد.  از ســویی دیگــر خــود 
گــر  بــه مــردم محاســن  حضــرت فرموده انــد کــه ا

کالم مــا را برســانید، از مــا تبعیــت می کننــد.
گــر زیبایی هــا و محاســن کالم حضــرت  یعنــی ا
بــرای مــردم بیــان شــود وعــده حضــرت ایــن 
اســت کــه مــردم خــود شــیفته خواهنــد شــد و از 
کرد. و این موضوع برای  آن ها تبعیت خواهند 
کامــاًل آشــکار اســت.  کــه تبلیــغ می کنیــم  مــا 
یعنــی وقتــی حدیثــی از معصــوم نقــل می کنیــم 
گــوش فــرا می دهنــد و در قلــب، و   

ً
مــردم فطرتــا

رفتارشــان تأثیــر می گــذارد.  بــه همین دلیل هم 
کــه در مقابــل اهــل بیــت)ع( ایســتاده  آنهایــی 

کنــار بزننــد، اولیــن  و خواســتند اهــل بیــت را 
کــه جلــوی بیــان کالم اهــل  کارشــان ایــن بــود 
کننــد ارتباط اهل بیت  بیــت را بگیرنــد و تالش 
کالمشــان صــورت نگیــرد.  بــا مــردم از طریــق 
بــه لحــاظ تاریخــی هــم از منــع بیــان احادیــث 
ایشــان  کالم  زدن  آتــش  و  اهلل)ص(  رســول 
کنــار زدن خــود اهــل بیــت  آغــاز می شــود تــا 
کــه همــه را می تــوان بــه ایــن دلیــل دانســت 
مــردم  بــه  بیــت  اهــل  کالم  و  احادیــث  کــه 
نرســیده و مــردم ســخنان آنــان را نشــنوند تــا 
گــر مــا بتوانیم  پیــرو اهــل بیــت نباشــند. حــال ا
کتــاب، برگــزاری نشســت های  از طریــق نشــر 
علمــی، و حتــی فیلــم بــرای نشــر معــارف اهــل 
کنیــم بــاز هــم جــا دارد. چــه در  بیــت اســتفاده 
کــودکان و  میــان بزرگســاالن و چــه در میــان 

نوجوانــان. 
ــار بــه ایــران می آیــم و  مــن ســالی یــک یــا دوب
کــه بــه  کتاب هایــی  ســعی می کنــم از شــهر قــم 
کــرده  زبــان فرانســه وجــود دارد را جمــع آوری 

گاســکار ببــرم. و بــا خــود بــه مادا
ــه البتــه مســائل و مشــکالتی هــم داشــته و  ک

ــت. ــخت هس ــیار س بس
کــه ایــن کتاب هــا را بــه  امــا هدفــم ایــن اســت 
در  االن  کــه  چــرا  برســانم.  مــردم  خانه هــای 
خانه هــای مــردم تلویزیــون، اینترنــت، موبایــل 
کــه انــواع مطالــب مفیــد و  و غیــره وجــود دارد 
یــا غیرمفیــد و مضــر را بــرای آنهــا در دســترس 
قــرار می دهــد. از ایــن رو مــا می خواهیــم ایــن 

کتاب هایــی کــه بــرای ســنین مختلــف کار شــده 
اســت بــه دســت مــردم رســانده و میــان آنــان 
توزیــع کنیــم. و ایــن یکی از وســایلی اســت که با 
آن می توانیــم فرهنــگ و معــارف اهل بیــت)ع( را 

ــم.  کنی ــنا  ــا آن آش ــردم را ب ــر داده و م نش

بــه عنــوان آخريــن ســوال ره توشــه و ســوغات 

گاسکار چیست؟ شما از اين سفر برای مردم مادا
مــن اول ایــن را یکــی از توفیقــات خــودم می دانم 
کــه اینجــا حضــور پیــدا کــرده و دعــوت می شــوم. 
و ایــن بــرای مــن فقــط یک ســفر زیارتی نیســت. 
کــه بــرای ایــن  کــه در عقایــد مــا هســت  چــرا 
 اهل 

ً
گر واقعا سفرها باید طلبیده شویم. و لذا ا

 مســئولیت ما 
ً
بیــت بــه مــا توجــه می کنند قطعــا

هــم در ایــن زمینــه بیشــتر می شــود. 
امــا حضــور مــن در اینجــا و در میــان دوســتانمان 
کز و کشورهای مختلف، و شنیدن گزارش  از مرا
ــرای مــن بســیار  کارهــای آنــان و تجربیاتشــان ب
آینــده  در  کــه  برنامه هایــی  در  و  بــوده  مفیــد 
خواهیــم داشــت بســیار تاثیرگــزار اســت. االن 
هــم از جلســاتی که داشــتیم فکرهای مختلفی 
در ذهــن مــن شــکل گرفتــه و ان شــاءاهلل قصــد 
دارم از ایــن ایده هــا و تجــارب بــه دســت آمــده 
گــر خــدا بخواهــد بتوانیــم  ــا ا اســتفاده نمایــم. ت
نــور اهــل بیــت را بــه میــان مردمانــی ببریم کــه در 

تاریکــی هســتند و مشــتاق ایــن نــور.
کــه مــا بتوانیــم نقشــی در بیــرون  بــه ایــن امیــد 

آوردن آنهــا از ایــن تاریکــی داشــته باشــیم. 
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سردار حسن. هندوستان
كتاب زندگی نامه امام رضا)ع( به زبان هندو نویسنده 

بنیان گذار جشنواره امام رضا)ع( در منطقه »نوگانوان سادات«.

Sardar Hasan. India
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ســردار حســن در شــهر »نوگانــوان ســادات« 
ــهری  ــد. ش ــی می کن ــد زندگ ــمال هن در ش
کــه همــه ســاکنان آن ســادات و از نســل امام 
چهــارم)ع( و شــیعه هســتند. بــه طــوری که 
بیشــترین تمرکز شــیعیان در شــمال هند در 

ــت. ــن منطقه اس ای
او بنیانگــذار جشــنواره امــام رضــا)ع( 
ــت و  ــادات« اس ــوان س ــه »نوگان در منطق
سالهاســت کــه در ایــام دهــه کرامــت بــرای 
ــه)س(  ــرت معصوم ــا)ع( و حض ــام رض ام
برنامــه برگــزار می کنــد. او همچنیــن کتابی 
دربــاره امــام بــه زبــان هندو نوشــته اســت.

»نیــران کرامــت«  اســم کتــاب اوســت کــه 
ــرت  ــا)ع( و حض ــام رض ــی ام ــرح  زندگ ش
معصومــه)س( اســت. وزیــر فرهنــگ و 
ارشــاد اســامی از ســردار حســن بــه پــاس 
ــگ  ــج فرهن ــه تروی ــش در عرص تاش های
رضــوی بــه عنــوان خــادم نمونــه فرهنــگ 

ــر کــرد. رضــوی تقدی
ــوی  ــد گفت وگ ــه می خوانی ــه در ادام آنچ
ــه  ــت ک ــوی اس ــادم رض ــن خ ــا ای ــا ب م
امســال در قالــب مجمــع خادمــان فرهنــگ 
رضــوی بــه مشــهد ســفر کــرد را در ادامــه 

می خوانیــد.

ــا )ع( و  ــام رض ــاف ام ــد الط بای
ــرون از  ــه بی ــوی ب ــگ رض فرهن

ــود ــتاده ش ــا فرس مرزه

گــو را از زندگــی شــما  گفــت و  تمايــل دارم ايــن 

كنیــم... شــروع 
 1980 متولــد  هســتم.  حســن  ســردار  بنــده 
میالدی که تقریبا 1359 هجری شمسی ایران 

می شــود. 
کــه منــزل مــا در  از ابتــدا در مدرســه روســتایی 
آنجــا بــود، درس خوانــدم. ســپس بــه حــوزه 

کــردم. رفتــم و آنجــا درس را شــروع 
 ســال 1998 بــه ایــران آمــدم و تــا هشــت- نــه 
ســال در شــهر مقــدس قــم و در جــوار حضــرت 
معصومــه)س( درس حــوزه مــی خواندم.بعــد 
که  برگشــتم و االن تقریبا هشــت ســال اســت 
اســتاد حــوزه هســتم. مدیر موسســه فضایل 
کــردم و  کــه خــودم آن را تاســیس  نیــز هســتم 

کنــم. االن هــم خدمتگــذاری مــی 
کارهایــی  تــا بــه حــال بــرای امــام رضــا)ع(   

افتخــارم  باعــث  کــه  چیــزی  ولــی  ام   کــرده 
شــده و در ایــن جــوار خــادم شــدم، همیــن 
کــه امســال  جشــنواره امــام رضــا)ع( اســت 
کــه جشــنواره امــام  هفتمیــن ســالی اســت 
رضــا )ع( را در نــوگان ســادات برگــزار می کنیــم.

گرفتیــد تحصیــل علــوم  كــه تصمیــم  چــه شــد 

كــه شــما  دینــی داشــته باشــید؟ یــک لحظــه بــود 

كردیــد. مهنــدس شــوید یــا  بایــد انتخــاب مــی 

كنید.  دكتــر شــوید یــا دروس مذهبــی را انتخــاب 

نقطــه شــروع چــه بــود؟
گیرنــده  راســتش در ایــن مــورد مــن تصمیــم 
کــه مــن  گرفــت  اصلــی نبــودم. پــدرم تصمیــم 
وارد ایــن حــوزه شــوم. پــدر پنــج فرزند داشــت 
و چهــار فرزنــدش وارد علــوم دنیــوی شــده 

بودنــد.
و  فرزنــد دارم  پنــج  کــه  بــود  ایشــان معتقــد 
گفــت  بایــد خمــس ایــن پنــج فرزنــد را بدهــم و 
یــک فرزنــد را بــرای مذهــب مــی دهــم. بــه مــن 
کــه شــما از لحــاظ  کــه درســت اســت  گفتنــد 
مالــی درآمــدت کمتــر از بقیــه خواهــد بــود، ولــی 
کــردم، بــه  کــه بــرای شــما انتخــاب  مــن راهــی 

ــود. ــر از این هــا نخواهــد ب کمت لحــاظ معنــوی 
خــودش هــم بــه لحــاظ مــادی به من بیشــتر از 
ــت  ــد. می خواس ــک می کن کم ــر  ــدان دیگ فرزن
گفــت  نیــاز مالــی نداشــته باشــم. فقــط مــی 
بــه  مــن  کنیــد.  خدمــت  مذهــب  بــه  شــما 
لحــاظ مالــی هــر کاری بتوانــم برایــت مــی کنــم.

پدر شما در قید حیات هستند؟
کــرده انــد.  نــه ایشــان 4 ســال اســت فــوت 
اســت.  حســن  احمــد  حاجــی  نامشــان 
ایشــان عالقــه زیــادی بــه ایران داشــتند حتی 
بــرای تدفیــن حضــرت امــام از هندوســتان بــه 
ایــران آمــده بودنــد، همینطــور اولیــن ســالگرد 
امــام. ســه بــار هــم بــه حــج رفتنــد. خیلــی آدم 
زندگــی  طــول  در  همیشــه  بودنــد.  مذهبــی 
کــه بــه یــاد نــدارم مــال حــرام  گفــت  خــود مــی 

خــورده باشــم.
کــرد. به  مثــال خمــس اموالش را محاســبه می 
کــرد مــال حــرام نخوریــد. بــرای  مــا توصیــه مــی 
گفــت هیچوقــت پــول هــای مــن  مثــال مــی 
دزدیــده نشــده اســت، چــون همــه خمســش 
کشــاورز  پرداخــت شــده اســت. ایشــان یــک 

معمولــی در منطقــه خودمــان بودنــد. 

كدام منطقه بودید؟
شــمال  در  پــرادش«  »اوتــار  غــرب  منطقــه 
کشــاورزی خیلــی خــوب  هندوســتان. آنجــا 
مســتعد  کشــاورزی   هــای  زمیــن  و  اســت 
ک  کاشــت هســتند. آب فــراوان و خــا بــرای 
هــم حاصلخیــز اســت. ایــن منطقــه ســیزده 
هــم  جنــاح  رود  از  و  گنــگ  رود  از  کیلومتــر 
ــه ای  ــه دارد. منطق ــر فاصل کیلومت ــا 50  تقریب
کــه بیــن دو رود گنــگ و جنــاح اســت، بهترین 
منطقــه از لحــاظ کشــاورزی در هنــد شــناخته 

شــده اســت.

ــن  ــن زمی ــن بهتري ــن النهري ــای بي ــه زمین ه بل
صدیقه رضوانی نیا



138139

هــا بــرای كشــاورزی اســت. پدر چه می كاشــتند؟
کاشــتند. درخــت انبــه  گنــدم و جــو مــی  پــدر 
هــم داشــتیم. ولی بیشــتر توجه به گنــدم بود. 

چــون هــم خانــه و هــم مــردم نیــاز داشــتند. 

قــای ســردار حســن منطقه تــان را از لحــاظ  آ

كنیــد؟ چنــد درصــد  بافــت مذهبــی هــم معرفــی 

مســلمان هســتند؟ 
در کشــور هندوســتان تقریبا بین 10-15 درصد 
مســلمان هســتیم. شــیعیان فقط یک درصد 
جمعیــت را تشــکیل مــی دهنــد. امــا در منطقــه 
خودمــان همــه شــیعه هســتیم. یعنــی در بلنــد 
شــهر ســه روســتای شــیعه نشــین وجــود دارد. 
ــه بزرگتریــن روســتای  ک کنی هســت  یکــی ســا
شــیعه نشــین اســت. تقریبا 15000 شــیعه دارد. 
کل جمعیــت شــیعه در ایــن شــهر و روســتاها 

شــاید بــه 25000 نفــر برســد.
کــه مــا در آنجــا زندگــی  ولــی در نــوگان ســادات 
کــه  می کنیــم، تقریبــا 40000 نفــر شــیعه هســتند 
بیشــترین جمعیــت در شــمال هندوســتان 

اســت.

اطراف ما بعضی روســتاها اهل ســنت هســتند 
مــی دهنــد.  را هندوهــا تشــکیل  بقیــه  ولــی 
تقریبــا نــود درصــد مــردم و روســتاها هندوهــا 

هســتند.

وارد  تشــیع  خصــوص  بــه  و  اســام  چطــور 

اســت؟ شــده  شــما  منطقــه 
 در هندوســتان همــه هنــدو بودنــد. بعضــی 
حضــرت  خالفــت  زمــان  در  هــا  نماینــده  از 
علی)ع( به منطقه هند و تا رود ســند رفتند. 
ــت.  ــترش نیاف گس ــورت  ــه آن ص ــالم ب ــا اس ام
ــه ایــران در  اســالم بعــد از حملــه مغــول هــا ب
هنــد گســترش یافــت. فرهنــگ اســالم بســیار 
غنــی بــود. از لحــاظ ســابقه تاریخــی هــم ایران 
خیلــی تأثیرگــذار بــر مغول هــا بــود. مغول هــا 
تقریبــا ماننــد شــیعیان شــده بودنــد و در هنــد 
هــم حکومــت تشــکیل دادنــد. در دربــار آنــان 
حضــور  بســیار  ایرانــی  دانشــمندان  و  وزرا 
گرچــه بعضــی هــا شــیعه بودنــد و  داشــتند، ا
بعضــی از اهــل تســنن، ولــی همــه محــب اهــل 

بیــت بودنــد.

کنان منطقــه، یــواش یــواش محــب  لــذا ســا
اهــل بیــت شــدند. شــیعیان در همــان زمــان 
حقایــق  بــا  مــردم  تــا  نوشــتند  کتابهایــی 

شــوند. آشــنا  اســالمی 

بــه ســرزمین72 ملــت مشــهور اســت  هنــد 

كننــد؟ چگونــه ادیــان یکدیگــر را تحمــل مــی 
کــه مــردم هندوســتان  حقیقــت ایــن اســت 
بســیار مــردم شــریفی هســتند و یکدیگــر را 
کســی  کننــد و مزاحــم  ــی تحمــل مــی  ــه خوب ب

نمی شــوند.
گــر نــگاه  در تاریــخ هندوهــای هندوســتان ا
کنیــم، تنهــا کشــوری در ایــن منطقــه اســت که 
ــن  ــت. ای ــرده اس ــاوز نک ــوری تج کش ــچ  ــه هی ب
کــه از آن طــرف مهاجــرت  ســادات و شــیعیان 
مــی کردنــد، یــا از ظلــم اعــراب فرار مــی کردند و 
کن می شــدند   بــه ایــران مــی آمدند و اینجا ســا
و یــا وقتــی از ایــران بــه هندوســتان مــی رفتنــد. 
گرفتند و احترام  هندوها آنان را در آغوش می 
دادنــد.  مــی  ســکنی  را  آن هــا  و  کردنــد  مــی 
هندوهــا واقعــا بــه شــیعیان عالقــه خاصــی 
دارنــد، اصــال بــه انســان هــا عالقــه دارنــد. 
ماننــد اســالم. اســالم به انســان عالقــه دارد. 

کشــتار نیســت. کشــت و  قائــل بــه 
هســتند  مســلمانان  در  هــا  فرقــه  بعضــی 
کــه منحــرف شــده انــد، ماننــد داعــش، بــه 
همیــن شــکل بعضــی فرقــه هــا جدیــدا در بین 
هندوهــا ایجــاد شــده انــد و مــی خواهنــد بیــن 

مــردم درگیــری ایجــاد شــود.

ولــی انشــاءاهلل موفــق نمی شــوند. چــون مردم 
بــه یکدیگــر عالقــه دارنــد. هندوهــا هیچــگاه 
مزاحــم مراســم مذهبــی یکدیگــر نمــی شــوند. 
مــا هــر کاری کــه دلمــان مــی خواهــد انجــام مــی 
دهیــم، کســی مزاحــم مــا نیســت و بــه همیــن 
شــکل در مــورد بقیــه ادیــان رفتــار می شــود. 
هرکــس کار مذهبــی خــودش را انجــام می دهــد 
و از ایــن لحاظ مشــکلی نیســت. گاهی هــم در 

مراســم یکدیگــر شــرکت می کنیــم.

کنــد، مثــال از دوســتان مــا،  کســی فــوت  گــر  ا
ــد.  ــی آین ــا م ــه م ــه خان ــا ب هندوه

كــدام منطقــه در حــال فعالیــت  شــما االن در 
دینــی هســتید؟

»اوتــار  غــرب  و  هندوســتان  شــمال  در  مــا 
پــرادش« هســتیم. اوتــار پــرادش ایالتــی اســت 
که جمعیتش دو ســه برابر ایران اســت. روســای 
جمهــوری و نخســت وزیــران از همیــن ایالــت 
انتخــاب مــی شــوند و ایــن منطقــه بســیار بــه 
لحاظ سیاســی حائز اهمیت اســت. بیشــترین 
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کننــد.  شــیعیان در همیــن ایالــت زندگــی مــی 
کــه  مثــال شــهر لکنهــو در ایــن ایالــت اســت 
بیشــترین جمعیــت از شــیعیان یعنــی حــدود 
500 هــزار نفــر در ایــن شــهر زندگــی می کننــد.

دو سه حکومت شیعه در همین ایالت داشتیم. 
مثــال حکومــت شــیعه رامپــور در همیــن ایالــت 
کــه در لکنهــو بودنــد در  بــود. و نوابــان آبــاد 

همیــن ایالــت بــود.

 در آن منطقــه ای كــه هســتید فعالیــت روزانه و 

ماهیانه و ســاالنه شــما چیست؟ 
تدریــس  و  درس  همیــن  مــا  روزانــه  فعالیــت 
اســت. یعنــی االن حــوزه علمیــه اســت. ایــن 
حــوزه هــم دولتــی اســت. دولــت بــه مــا کمــک 
می کنــد و حقــوق مــا را دولــت می دهــد. مذهبــی 
هــم هســت. چــون دروس مذهبــی را تدریــس 
هــم  اصلــی  دروس  بــرآن  عــالوه  کنیــم.  مــی 
تدریس می شــود. دروس کالســیک. تا ســطح 
کارشناســی ارشــد در آن جــا درس می دهیــم. 
امــا غیــر از ایــن کارها در مناســبت های مذهبی، 
مثــال ایــام میــالد جشــن هــا را برگــزار می کنیــم 
و ایــام شــهادت مجالــس عــزا برگــزار می کنیــم. 
کثــر جمعیــت شــیعه هســتند، مشــکلی  چــون ا
در اجرای مراســم نیســت. الحمدهلل همه مردم 
منطقه و کال شــیعیان هندوســتان همه والیی 

هســتند، آقــا را خیلــی دوســت دارنــد.
گــر در شــهر مــا برویــد، در  مثــال همیــن االن ا
کوچــه و بــازار و مغــازه ها عکس آقای خامنه ای 

دیــده می شــود، همینطــور آقــای سیســتانی 
و امــام خمینــی. یعنــی مــردم بــه رهبــران خــود 

ــتند. ــد هس ــی عالقه من خیل
ــند  ــی پرس ــد.  م ــزی نمی گوین ــم چی ــا ه هندوه
رهبــران  می گوییــم  هســتند؟  کســانی  چــه 
مذهبــی مــا هســتند. همــه هندوهــا می داننــد 

کــه رهبــر مــا در ایــران هســتند. 

شیعیان رهبر هندی ندارند؟
بلــه. حجــت االســالم و المســلین حــاج آقــای 
کلب جواد  رهبر  شیعیان هندوستان هستند. 
ایشــان هــم بیشــترین عالقــه را بــه  رهبــر معظم 

انقــالب دارنــد.
هــر سیاســت مــداری کــه بــه خانــه آنها مــی آید، 
کــه دو  کننــد  آن هــا را بــه اتاقــی راهنمایــی مــی 
عکــس بــزرگ وجــود دارد. یــک عکــس امــام، 

یــک عکــس رهبــر. 
ایشــان در شــهر لکنهــو هســتند. تقریبــا 320 

کیلومتــر از مــا فاصلــه دارد. 

 جمعیت شیعیان هند چقدر است؟
شــیعیان  تعــداد  از  دقیقــی  آمــار  متاســفانه 
وجــود نــدارد. یکــی دوبــار هــم آمارگیــری شــده 
ــوان اعتمــاد  ــه آمــار آن هــا نمی ت ــی ب اســت ول
کنــم  کــرد. ولــی از میــان آن آمارهــا، فکــر مــی 
شــیعیان  جمعیــت  نفــر  میلیــون  حــدود 30 

کل مســلمین زیــاد هســتند، باشــد. 
کننــم 200 تــا 400 میلیــون مســلمان  فکــر مــی 

کننــد. در هنــد زندگــی مــی 
کل جمعیــت هندوســتان یــک میلیــارد و 300 

میلیــون نفــر هســتند.

پس هندوها خیلی بيشتر هستند؟
بلــه حــدود 60-70 درصــد از جمعیت را هندوها 

تشکیل می دهند.

چه فعالیتی در منطقه تان انجام می دهید؟
شــیعیان  بــه  را  آن هــا  کــه  داریــم  مدارســی  
محــدود نکرده ایــم. از همــه مذاهــب در ایــن 
مدرســه هــا درس مــی خواننــد. االن در فاطمــه 
و  شــیعه  دختــران  درصــد   80 حــدود  کالــج، 
از اهــل تســنن و  بیســت درصــد باقیمانــده 
هندوهــا هســتند. در کارهایمــان اســتثنا قائــل 
کــه فقــط بــرای شــیعیان باشــد.  نمــی شــویم 
بــرای همــه مــردم در نظــر می گیریــم. اعالم هم 
کــه فقط مخصوص شــیعیان اســت.  نمی کنیــم 
کــه انجــام مــی دهیــم.  کارهــای سیاســی  یــا 
از همیــن منطقــه مــا یکــی از وزرا شــیعه بــود. 
ــرده  ک اهل ســنت و هندوهــا هــم از او حمایــت 
بودنــد. یعنــی بــا هــم کارهــا را انجــام مــی دهیم. 

از لحــاظ سیاســی و اجتماعــی بــا هــم هســتیم. 
گــر شــما تشــریف بیاوریــد و از نزدیــک ببینیــد  ا
واقعــا متاثــر خواهیــد شــد و مــردم ایــران متاثــر 

خواهنــد شــد. 

توجــه  اســام،  تعالیــم  و  از دســتورات  یکــی 

اســت.  جامعــه  در  ضعیــف  قشــر  و  فقــرا  بــه 

خــب بــه هرحــال مــا هــم در ايــران ايــن قشــر 

ضعیــف را داريــم و هــم در هندوســتان. آیــا در 

كــه شــما در هنــد داریــد یــا انجمن هــا  تشــکیاتی 

كــه افــراد فقیــر  گروه هايــی تشــکیل داده ایــد  و 

اطــراف خودتــان را تحــت پوشــش قــرار دهنــد و 

كننــد؟ كــه دارنــد ارتقــا پيــدا  از آن وضعیتــی 
راســتش را بگویــم. چنــد مــاه پیــش هــم مــن 
کــه تشــکیالتی بــه ایــن  در همیــن فکــر بــودم 
تشــکیالتی  مثــل  باشــیم.  داشــته  صــورت 
مســتضعف  مــردم  بــه  و  دارد  کســتان  پا کــه 
کمــک می کنــد. چــرا مــا نداشــته باشــیم. ولــی 
وضعیــت مــردم منطقــه خــوب نیســت. یعنــی 
وضعیــت اقتصــادی مــردم اجــازه نمی دهــد 

ــم.  ــام دهی ــوب را انج ــای خ کاره ــن  ــه ای ک

البتــه مــا قبــول داريم كه برای كمــک های مالی 

گاهــی واقعــا بــا یــک پــول  بــه پــول نیــاز اســت، امــا 

انــدک، بــا یــک توجــه می تــوان وضعیــت فــردی را 

كــودک را برعهــده  تغیيــر داد. مثــا آمــوزش یــک 

گرفــت. بيشــتر ايــن توجه مدنظراســت.
بــه صــورت ابتدایــی مــا دو ســه تشــکیالت 
داریــم. مثال کســی که نمی تواند هزینــه درمان 



142143

را بدهد، ما کمک هایی می کنیم. تشــکیالتی 
اســت که دو ســال اســت کار خود را آغاز کرده. 
یا مشــخصات خانم های سرپرســت خانواده 

را مــی گیریــم و بــه آن هــا کمــک می کنیــم.
ولــی ایــن تعــداد خانم هایــی که بــه آنها کمک 
کــم اســت. از دفتــر آقــا هــم  می شــود خیلــی 
کار می کند ولی آنگونه  که  تشــکیالتی هســت 
کار نشــده اســت.  کار شــود، هنــوز  کــه بایــد 

کار شــود. بایــد 

كنیــد االن در  گــر تصــور   از راه دوری آمــده ایــد. ا

مقابــل ضريــح هســتید و مــی خواهیــد بــا امــام 

گوييــد.  كنیــد. بــه امــام چــه مــی  صحبــت 
گفتنــی نیســت. خــودم هــم  بعضــی چیزهــا 
زبــان  بــا  نزدیــک ضریــح مــی شــوم،  وقتــی 
کــه در دل  کمتــر حــرف مــی زنــم. هــر چیــزی 
مــن  می شــود.  منتقــل  طــرف  آن  بــه  اســت 
کنــم. بــرای مــردم مســتضعف  اینطــور فکــر مــی 
کنــم. خصوصــا نزدیکانــم. برای  هنــد دعــا می 

شــیعیان، خصوصــا شــیخ زکزکــی. مــن هرجــا 
کــه آزاد  کنــم  هســتم بــرای ایشــان دعــا مــی 
شــوند. بــرای ســالمتی رهبــر معظــم انقــالب 
ــرای ظهــور آقایمــان امــام عصــر عجــل اهلل  و ب
تعالــی فرجــه الشــریف دعا می کنم. مــن واقعا 
کار هســتم. همیــن حــرف هــا را مــی زنــم. گنــه 

کنــم از امــام از اینکــه بنــده ناچیــز را  تشــکر مــی 
کــرده انــد.  بــه حــرم شــان دعــوت 

قــای ســردار حســن، ماجــرای تولــد پســرتان  آ

رضــا را بگوييــد...
و  بــودم  کــرده  ازدواج  هندوســتان  در  مــن 
خانــم مــن هــم بــا مــن تشــریف آورده بودنــد 
قــم. مــا خیلــی از زندگــی و ازدواج چیــزی نمــی 
دانســتیم. خانــم یــک مشــکلی داشــت و مــا 
کردیــم ایــن مشــکل عــادی اســت.  فکــر مــی 
کشــید. مــن  امــا ایــن موضــوع ســی روز طــول 
کــردم. او  هــم بــا یکــی از دوســتانم مشــورت 
گفــت ایشــان را بــه دکتــر ببــر. کنار منــزل ما یک 
گفــت خانــم شــما  درمانگاهــی بــود. ایشــان 
حاملــه اســت و احتمــال ســقط وجــود دارد. 
کنم. او دارو داد. و همســرم مصرف  گفتم چه 
کــرد. ولــی مشــکل اضافــه تــر شــد. یــک هفتــه 
فرســتاد.  ســونوگرافی  بــرای  را  ایشــان  بعــد 
گفتنــد بچــه ســقط شــده اســت و بایــد  آن هــا 
داروهایــی خــورده شــود تــا در رحــم چیــزی 
نمانــد. بــرادر خانم من هــم داروخانــه دارد. با 
گرفتــم. ایشــان هــم چنــد دارو  ایشــان تمــاس 

کند و چیزی  از هندوســتان فرســتاد تا مصرف 
در رحــم باقــی نمانــد. هــر دو دارو را مصــرف 
گفتیــم حــاال بــه زیــارت حضــرت آقــا در  کــرد. 
مشــهد برویــم. بعــد بــه مشــهد آمدیــم. در 
فلکــه آب مهمانســرایی به اســم ثامــن االئمه 
کــه مــال هنــدی هــا بــود. یعنــی صاحــب  بــود 
گرفتیــم.  آن اصالتــا هنــدی بــود. یــک اتــاق 
گفــت  گفتــم برویــم زیــارت. ایشــان  بــه خانــم 
مــن خجالــت مــی کشــم بــا ایــن وضعیــت. مــی 
ک هســتم ولــی بــاز هــم خجالــت مــی  دانــم پــا
کشــم برویــم زیــارت. دوســتم بــه مــن زنــگ 
گفتــم  زد در مــورد وضعیــت خانمــم پرســید. 
کــه  همانجــور اســت و مشــکل دارد و بچــه هــم 
ســقط شــده و خیلــی ناراحــت اســت. او گفت 
شــما وقتــی بــه حــرم حضــرت آقــا رفتیــد، هــزار 
مرتبــه ســوره قــدر را نزدیــک ضریــح بخوانیــد 
بــا وســیله قــرار دادن حضــرت زهــرا )س(  و 
هــر چــه از آقــا بطلبیــد بــه شــما خواهنــد داد. 
کار را انجــام دادم. بعــد از نمــاز صبــح  مــن ایــن 
از حــرم خــارج شــدم و بــه هتــل برگشــتم. بعــد 
از اســتراحت یــک خانمــی بــه مهمانســرا آمد. 
گفتم  گفت پســرم خانم شــما باردار هســتند؟ 
گفــت نــه مــن  کــرده انــد.  نــه بــه تازگــی ســقط 
گفتــم  کنــم ایشــان بــاردار هســتند.  فکــر مــی 
گفتــه بــاردار  نــه اشــتباه می کنیــد. ســونوگرافی 
گفــت شــما او را نــزد دکتــر  نیســتند. ایشــان 
گفتــم مــن در مشــهد دکتــری را نمــی  ببریــد. 
شناســم. او خانــم دکتر بهلــول را به ما معرفی 

کجــا هســتند. وقتــی نــزد  کــرد. نمــی دانــم االن 
گفــت بچــه شــما صحیــح  دکتــر رفتیــم، دکتــر 
گفتــم چطــور ممکــن اســت؟  و ســالم اســت. 
مــن بــا وجــود اینکــه داروهــا را نشــان دادم، 
کــه ایــن  گفــت اصــال امــکان نــدارد کســی  دکتــر 
داروهــا را خــورده اســت، بچــه اش بماند. اصال 
گــر کســی احتمــال ســقط  امــکان نــدارد. حتــی ا
بچه نداشــته باشــد این دارو را بخورد بچه اش 
ســقط می شــود. ولــی ایــن بچــه مانــده بــود. 
ــا  ــمش را رض ــد و اس ــم آم ــا ه ــه دنی ــدهلل ب الحم

گذاشــتیم. االن ســیزده ســاله اســت.

كــه مهریــه خانــم تــان ســفر مشــهد   شــنیده ام 

گــه دربــاره اش توضیــح بدهیــد ممنــون  بــوده ا

می شــوم
مهریــه خانــم مــا یــک چیــز متفاوتــی بــود. مــن 
طلبــه بــودم و پــول نداشــتم. جهیزیــه هــم 
هیچــی از خانــم نگرفتیم. یعنی همان لباســی 
کــه خانــم مــن پوشــیده بــود خــودم خریــده 
بــرای  ازدواج  واقعــا  هندوســتان  در  بــودم. 
کــه  کســی  اســت.  دختــران خیلــی ســخت 
ــال شــده اســت.  ــد واوی ــر دارد فکــر می کن دخت
گفتــم  کردیــم. مــن  مــا بــا ایــن فکــر مقابلــه مــی 
کــه می توانیــم آســان  بایــد ازدواج را تــا جایــی 
گفتیــم مــا  کنیــم. بــه همیــن خاطــر  تــر برگــزار 
مهریــه را نقــدا پرداخــت می کنیــم. 107 روپیــه 
علــی  حضــرت  زیــارت  و  کردیــم  پرداخــت 
کردیــم.  اضافــه  هــم  را  الرضــا  موســی  ابــن 
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کــه بــه مشــهد ایشــان را آوردیم. ســفر  زیارتــی 
خاصــی بــود. بــا بهتریــن نــوع قطــار ایشــان را 
کــه مهریــه اش باشــد. آن 107 روپیــه را  آوردم 
هــم بــه خانــم پرداخت کردم که ایشــان مهریه 
شــان را  داخــل ضریــح امــام رضــا)ع( انداخت. 
ــه هــم نداشــتیم االن الحمــدهلل  اصــال جهیزی
همــه چیــز داریــم و امــام رضــا علیــه الســالم 

همــه چیــز بــه مــا داد. 

بــار  آقــای ســردار حســن شــما بــرای دومیــن 

كــه بــه عنــوان خــادم فرهنــگ رضــوی در  اســت 

كــرده ایــد.  جشــنواره امــام رضــا)ع( حضــور پيــدا 

جشــنواره را چطــور دیدیــد و چــه خاطــره ای از آن 

در ذهــن داریــد؟
جشــنواره  واقعــا  رضــا)ع(  امــام  جشــنواره 
کار بزرگــی را  بســیار خــوب و مفیــدی اســت. 
ایــن جشــنواره انجــام می دهــد. ایــن برنامــه 
در فرهنــگ ســازی رضــوی در سراســر ایــران 
کــه  نقــش مهمــی دارد. مــا توصیــه می کنیــم 
ایــن کارهــا محــدود بــه مرزهای ایران نباشــد. 
بایــد الطــاف امــام رضــا)ع( و فرهنــگ رضــوی 
بیــرون مرزهــا فرســتاده شــود تــا همــه مــردم و 

انســان هــا از آن مســتفیض شــوند.
از لحــاظ کیفــی و از لحــاظ امکانــات جشــنواره 

ــر اســت. مــا توقــع نداشــتم  ــرای مــا بــی نظی ب
ــن  ــن ای ــد. م ــده باش ــزی ش ــه ری ــور برنام اینط
کــه بایــد  کار امــام رضــا)ع( مــی دانــم  را فقــط 
کار بــرای حضــرت همیــن طــور باشــد.  هــم 
کارهایی که جشــنواره امــام رضا)ع(  خیلــی از 
ایــران  مــردم  مخصــوص  می دهــد،  انجــام 
شــده اســت. مــا همــه شــیعه هســتیم. نبایــد 
کارهایــی  مخصــوص ایــران باشــد. ولــی ایــن 
کــه بــرای امــام رضــا )ع(انجــام مــی دهیــم بــرای 
همــه مذاهــب و ادیــان باشــد و بــه آن هــا هــم 

برســد.
ایــران  در  شــعررضوی  جشــنواره  گــر  ا مثــال   
برگــزار می شــود ایــن بیــن المللــی باشــد مــن 
انبــوه آدم هایــی از ادیــان و مذاهــب مختلــف 
کــه به حضرت امام هشــتم عشــق  را دیــده ام 
گفتــه اند کاش  مــی ورزنــد و برای ایشــان شــعر 
کــه آنهــا هــم بتواننــد  شــرایطی فراهــم شــود 
کــه  در برنامــه هــای مربــوط بــه امــام رضــا)ع( 
ــزار  ــان ایــن امــام برگ ــه عنــوان میزب در ایــران ب

ــد. کنن ــرکت  ــود ش می ش
 بایــد جشــنواره هــا بــه زبــان هــای مختلــف 
باشــد االن محــدود بــه زبان فارســی شــده.99 
درصــد فقــط در ایــران و بــه زبــان فارســی برگزار 
کتابــی هــم  ــر  گ می شــود. مــن شــیعه هســتم ا

نخوانــم بــاز شــیعه باقــی خواهــم مانــد، چــون 
کــه شــیعه بمانیــم.  طــوری تربیــت شــده ایــم 
کــه ائمــه  کارهایــی  گــر احادیــث رضــوی یــا  امــا ا
افــرادی  بــه  را   انــد  انجــام داده  مــا  معصــوم 
کــه با تشــیع آشــنا نیســتند قطعا  منتقــل کنیــم 

آنهــا بــه ائمــه عالقمنــد مــی شــوند.
مــن بــرای شــما مثالــی بزنــم در جشــنواره ای 
کــردم  کــه بــرای امــام در نــوگان ســادات برگــزار 
یــک دختــر  نقاشــی  برگزیــده دوم در رشــته 
اهــل تســنن بــود اینقــدر حــرم را زیبــا نقاشــی 
کــرده بــود. در مســابقات کتابخوانــی احادیث 
رضــوی مــا یــک کتابچه بــه زبان هنــدی چاپ 
کــه احادیــث رضــوی در آن بــود.  کــرده بودیــم، 
در آن مســابقه یــک دختــر هندو شــرکت کرده 

بــود. ایــن جالــب اســت. 
کارهــای جشــنواره نبایــد  بــه شــیعیان  پــس 

محــدود شــود.
و  مذاهــب  دیگــر  کــه  باشــد  بایــد  طــوری 
کار شــریک شــوند. شــما فکــر  اقــوام هــم در 
مرزهــای  بــه  محــدود  رضــا)ع(  امــام  نکنیــد 
کشــور شماســت. ایشــان محــدود بــه مرزهــا 
نیســت. مرزهایــش قلــب همــه انســان هــای 
کــه انســان اســت و قلب  دنیاســت. تــا جایــی 

دارد،  قلبــش در اینجــا مــی تپــد. 
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امام رضـــا علیه السالم
امامت و رهربی، مایه استواری دین

و نظام بخش مسلمانان و موجب اصالح دنیا
و عّزت و سربلندی مؤمنان است.

اصول اکیف، ج1، ص200
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سعادت علیزاده. آذربایجان
نویسنده، شاعر، مترجم و مؤسس اولین و تنها موسسه فرهنگی-مذهبی 

كشور آذربایجان با نام مؤسسه »نور ابدی«

Sa'adat Alizadeh. India
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امــام رضــا )ع( در قلــب تمــام 
شــیعیان آذربایجــان اســت

كمــی  و  كــرده  معرفــی  را  خودتــان  ابتــدا  در 

پيرامــون فعالیــت هــای خود توضیــح بفرماييد. 
ســعادت علیزاده هستم از کشــور آذربایجان. 
هســتم  مترجــم  و  شــاعر  نویســنده،  بنــده 
»نــور  مؤسســه  مؤســس  ایــن  بــر  عــالوه  و 
کشــور آذربایجــان می باشــم. ایــن  ابــدی« در 
ــا دریافــت مجــوز از  مؤسســه در ســال 2006 ب
حکومــت تأســیس شــده و بــه فعالیــت هــای 

فرهنگــی مشــغول اســت.
در این موسســه به ترجمه و تألیف کتب برای 
ســنین  و  مــردان  و  زنــان  مختلــف  گروه هــای 

کــودك اشــتغال داریــم. گــون بزرگســال و  گونا
خانــم هایــی کــه وارد موسســه مــا می شــوند در 
ابتدا آموزش دیده و ســپس به عنوان نیرو و کادر 

در خود موسســه مشــغول فعالیت  می شــوند.
کتاب هــای ترجمــه شــده در ایــن  از جملــه 
کتاب هــای داســتان  بــه  موسســه می تــوان 
کبیــره  گناهــان  مطهــری،  شــهید  راســتان 
آیــت اهلل دســتغیب، تبلیــغ و قــرآن حــاج آقــای 
ــز  ــور نی کش ــاپ و در  ــه چ ک ــرد  ک ــاره  ــی اش قرائت
توزیــع شــده اســت.در حــال حاضــر هم کتاب 
مــکارم االخــالق را در دســت ترجمــه داریــم.
کــودکان هــم بخــش  موسســه مــا در زمینــه 
تألیــف  و  ترجمــه  بــه  کــه  دارد  عظیمــی 
و  کــودکان  بــرای  گــون  گونا کتاب هــای 
کنــون ترجمــه  کــه تــا  نوجوانــان اشــتغال دارد 

یــاران  جلــدی  هشــت  و  چهــل  مجموعــه 
رســول اهلل)ص(، تألیــف مجموعــه ده جلــدی 
نســیم غدیــر،  تألیــف مجموعــه 14 جلــدی 
آن  الالیــی  اشــعار  کــه  معصومیــن  الالیــی 
ســروده خــودم هســت، و تألیــف و ترجمــه 
ــاران  ــورا، ی ــوع عاش ــا موض ــر ب ــای دیگ کتاب ه
ایــن  بــر  عــالوه   . نمــاز  و  حســین)ع(  امــام 
گوینــدگان حکایــت و داســتان داریــم  گــروه 
کــودکان و نوجوانــان داســتان ها و  کــه بــرای 
حکایــات مذهبــی و دینــی تعریــف می کننــد. 
گســترش فعالیت هــای  و همچنــان در حــال 

هســتیم.  خــود 
کــه مؤسســه مــا اولیــن و  الزم اســت بگویــم 
کشــور  تنهــا مؤسســه فرهنگــی و مذهبــی در 
فعالیت هــا  ایــن  بــه  کــه  اســت  آذربایجــان 
کارهایــی در  کنــون چنیــن  مشــغول اســت و تا

کشــور انجــام نشــده اســت.  ایــن 

رضـــــــا)ع(  امــام  پيرامــون  فعالیت هایتــان  از 

بفرماييــد.  آیــا فعالیت مســتقلی در مورد ایشــان 

داشــته اید؟
 وقتــی دربــاره معصومیــن)ع( نوشــته 

ً
مســلما

آن  در  هــم  رضــا)ع(  امــام   
ً
حتمــا می شــود 

حضــور دارد. مــن در ایــن جشــنواره بــه دلیــل 
دهمیــن جلــد از مجموعــه 14 جلــدی آشــنایی 
ــاره امــام رضــا)ع( اســت  کــه درب ــا معصومیــن  ب
حضــور پیدا کــرده و تقدیرنامه دریافــت کردم. 
ــری در  ــاالت دیگ ــا و مق کتاب ه ــن  ــر ای ــالوه ب ع
مــورد امــام رضــا)ع( داریــم. و برنامــه داریــم 
کــه در آینــده فعالیت هایمــان پیرامــون امــام 
ــوص در  ــه خص ــم. ب ــترش بدهی ــا)ع( را گس رض
کــه مربــوط بــه موسســه بــوده و مــن  دو ســایتی 
کــه یکــی ســایت  کــرده ام  خــود آنهــا را تأســیس 
بــرای  ســایتی  دیگــری  و  ابــدی«  »نــور  قرآنــی 

ــام »آســمان«.  ــا ن ــودکان اســت ب ک

از  یکــی  كــه  اســت  كشــوری  شــما  كشــور 

داراســت؛  را  شــیعه  جمعیت هــای  بزرگتريــن 

امــا حکومــت چنــدان همراهــی نکــرده و بعضــًا 

موانعــی بــر ســر راه فعالیت هــای مذهبــی ایجــاد 

گاهــی  می كنــد. در چنیــن شــرایطی شــناخت و آ

مــردم نســبت بــه امــام رضــا)ع( چگونــه اســت؟
کشــور  گفتیــد بیشــتر مــردم  کــه  بلــه همانطــور 
مــا شــیعه هســتند و امــام رضــا)ع( در آنجــا 
جایــگاه واالیــی دارد. اصــاًل بعــد از فروپاشــی 
آذربایجــان  مــردم   1990 ســال  در  شــوروی 
کــرده و  دیــن خــود را بــا امــام رضــا)ع( پیــدا 
کســب  معنویــت خودشــان را از ایــن مــکان 
می کننــد. بســیاری از مــردم ســالی یکبــار، و 
 چندبــار در ســال دور هــم جمــع شــده 

ً
بعضــا

گروهــی بــه زیــارت می آینــد. و  و بــه صــورت 
نــور و  بــا ایــن زیارت هــا هدایــت،  مــردم مــا 
کســب  معنویــت خودشــان را از امــام رضــا)ع( 
می کننــد. بــه همیــن دلیــل هرچنــد تمامــی 
امامــان پیــش مــا محبوب انــد، ولــی کســی کــه 
مــردم بیشــترین معرفــت و محبــت را نســبت 
امــام  اســت.  رضــا)ع(  امــام  دارنــد  آن  بــه 
رضــا)ع( در حــال حاضــر قلــب تمــام شــیعیان 

آذربایجــان اســت.
حسن دیانی
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گونی  زندگانــی و ســیره امام رضــا)ع( ابعاد گونا

دارد. بــا توجــه بــه فعالیت هــا و تجربه های شــما 

بــا جامعــه داریــد  كــه  كشــورتان و ارتباطــی  در 

چــه موضوعــات و محورهايــی از ســیره امــام 

رضــا)ع( را بــرای مــردم جذاب تــر دانســته و فکــر 

ــام  كار و انج ــرای  ــتری ب ــای بيش ــه ج ك ــد  می كنی

فعالیت هــای تبلیغــی دارد؟ 
کرامــات امــام رضــا)ع( مــی  کــه بــه  کتاب هایــی 
پردازند در کشــور ما اثرگذاری بیشتری دارند. 
کــه در آذربایجــان مــردم از سیاســت و  چــرا 
مبــارزه خســته شــده  و بــه دنبــال معنویــت 
کــه  کتابهایــی  گــر مثــاًل  هســتند. بنابرایــن ا
ــه زندگــی سیاســی امــام رضــا)ع( می پــردازد  ب
قــرار  اســتقبال  مــورد  چنــدان  شــود  ترجمــه 
نمی گیــرد. امــا چــون مــردم بــه دنبــال معنویــت 
گر کتاب هایی  بــوده و خســتگی قلبی دارنــد، ا
و  مهــر  و  عطوفــت  کرامــات،  مضمــون  بــا 
محبــت امــام رضــا)ع( ترجمــه شــود بیشــتر در 
گرفــت.  کشــور مــا مــورد اســتقبال قــرار خواهــد 
کتــاب  مــا ســعی می کنیــم در ســال آینــده چنــد 

در ایــن زمینــه ترجمــه نماییــم. 
انســان های  برخــی  مــردم چنــد دســته اند. 
ســاده  و عــادی هســتند، بعضــی  دانشــگاهی 
و تحصیلکــرده، و گروهــی دیگــر افــراد بینابیــن 
و بــا ســواد هســتند. زندگانــی و ســیره امــام 
و  مفیــد  گروه هــا  ایــن  همــه  بــرای  رضــا)ع( 
گفتــم  ــه مــن  ک ــده اســت. ایــن مــواردی  آموزن
مــن  کــه  اســت  کثریتــی  ا بــه  مربــوط  بیشــتر 

کار دارم. یعنــی  بیــن آنهــا بــوده و بــا آنهــا ســرو 
گــروه از مــردم کرامات  عامــه مــردم. بــرای ایــن 
و محبــت امــام رضــا)ع( ماننــد دوایــی بــرای 
درد اســت. امــا مــا باســوادها و دانشــگاهیان 
را هــم داریــم. ایــن موضوعــات بــرای اینهــا 
خیلی جالب نیســت و آنها بیشــتر عقالنیت 
را می خواهنــد. و بایــد زندگانــی و ســیره امــام 
رضــا)ع( بــرای آنهــا بــه لحــاظ علمــی و عقلــی 
ــد  ــروه بای گ ــن  ــرای ای ــود. ب ــف ش ــات و تعری اثب
بــا برپایــی ســمینار و تشــکیل جشــنواره بــه 
فعالیــت پرداخــت. و در آن بــه ابعــاد مختلــف 
رضــا)ع(،  امــام  علمــی  و  سیاســی  زندگــی 
ــه خراســان و  ــه ب علــت هجــرت امــام از مدین

فعالیت هــای ایشــان در آنجــا پرداخــت. 

شــما  كشــور  در  كــه  وضعیتــی  بــه  توجــه  بــا 

برنامه هايــی  و  فعالیت هــا  چــه  دارد،  وجــود 

بــرای نشــر معــارف اهــل بيــت و امــام رضــا)ع( در 

داریــد؟  خودتــان  كشــور 
کشــور  در  شــرایط  گفتیــد  کــه  همانطــور 
آزادانــه  بتوانیــم  کــه  نیســت  بگونــه ای  مــا 
کنیــم؛  پیگیــری  را  خودمــان  خواســته های 
کــه از نظــر سیاســی و امنیتــی مشــکالت  چــرا 
کــه از  زیــادی بــرای مــا وجــود دارد. امــا آنچــه 
کــه در همــان  دســت مــن بــر می آیــد ایــن اســت 
کــه داریــم بخشــی را بــه امــام  ســایت هایی 
رضــا)ع( اختصــاص داده و در آن بــه زندگانــی، 
تــا  بپردازیــم  رضــا)ع(  امــام  معــارف  و  ســیره 

کننــد. بــه خصــوص در  مــردم بتواننــد اســتفاده 
ســایت آســمان کــه مخصــوص کــودکان اســت و 
می توانــد جــای مناســبی برای آشــنایی کــودکان 
و نوجوانــان بــا امــام رضــا)ع( باشــد. کار بعــدی 
کــه مدنظــر مــن اســت ایــن اســت کــه امســال بــه 
گــروه خودمــان اعــالم کنیــم کــه یک ســال آینده 
را تا جشنواره بعدی به امام رضا)ع( اختصاص 
داده و تمامــی کتاب هایــی کــه ترجمــه و تألیــف 

می کنیــم بــا موضــوع امــام رضــا)ع( باشــد.
ــن)ع(  ــام معصومی ــا)ع( و تم ــام رض ــالق ام اخ
همــه  قبــول  مــورد  کــه  اســت  موضوعــی 
قشــر مــردم، چــه دانشــگاهی و چــه عامــه 
کتاب هایــی در ایــن زمینــه  می باشــد. بایــد 
 بــه دلیــل زیــاد 

ً
کنیــم. و چــون اخیــرا ترجمــه 

شــدن مصــرف اینترنــت و شــبکه های مجــازی 
آســان تر  چیزهــای  دنبــال  بــه  بیشــتر  مــردم 
هســتند لــذا بــه نظــر مــن بایــد همــان چیزهــا 
کلیــپ یــا صــوت تهیــه بشــود  در قالــب فیلــم، 
گیرنــد. یــا مثــاًل  تــا بیشــتر مــورد اســتفاده قــرار 
یــا در  برونــد  کار  بــه ســر  وقتــی می خواهنــد 
اســتفاده  آن  از  بتواننــد  هســتند  کار  محــل 
ــن  ــد. ای ــال نماین ــر ارس ــم دیگ ــه ه ــا ب ــرده و ی ک
کــه مــن می توانم انجــام دهم.  کارهایــی اســت 
کشــور  کــه می شــود در  کارهایــی  امــا از جملــه 
کاری مــن نیســت  مــا انجــام داد و در حــوزه 
بــه  زیارتــی  کاروان هــای  در  کــه  اســت  ایــن 
کاروان حضــور  مشــهد مبلغانــی بــه همــراه 
بــرای زوار  تــا در طــول مســیر  داشــته باشــند 

پیرامــون زندگــی و ســیره امــام رضــا)ع( ســخن 
بگوینــد، تــا در همــان فرصــت 10-15 روزه ای کــه 
افــراد بــه زیــارت می آینــد بتوانند معرفتی نســبت 
کننــد و فقــط ماننــد یــک  بــه امــام رضــا)ع( پیــدا 
کــه می شــود  توریســت نباشــند. یــا کار دیگــری 
میــالد  جشــن  پررنگ تــر  برگــزاری  داد  انجــام 
امــام رضــا)ع( در خانه هــا، مجالــس و هــر جایــی 

کــه دولــت اجــازه برگــزاری می دهــد.  اســت 

و  ســفر  ايــن  از  شــما  ره توشــه  و  ســوغات 

چیســت؟ جشــنواره 
می بــرم.  اینجــا  از  را  معنــوی  ســوغات  مــن 
دارد.  وجــود  جــا  همــه  در  دنیــوی  ســوغات 
بــه  ســفر  ایــن  در  کــه  هدیــه ای  بزرگتریــن 
مــن داده شــده اســت شــرکت در جشــنواره 
خادمیــن فرهنگــی امــام رضــا)ع( بــوده اســت. 
مــن در تمــام عمــرم ایــن چنیــن هدیــه ای را 
کــه در چنیــن جمعــی و در میــان  نگرفتــه بــودم 
خادمیــن امــام رضــا)ع( حضــور داشــته و جزئی 
ــا ایــن ســوغات مــی روم و  از آنهــا باشــم. مــن ب
کار می کنــم و  دیگــران را هــم تشــویق بــه ایــن 
ــه امــام رضــا)ع( ایــن  ک گفــت  ــه آنهــا خواهــم  ب
ســوغات و ایــن هدیــه را فقــط بــرای مــن نــداده 
و ایــن بــرای همــه شــما هــم هســت. ایــن بــرای 
تمــام آذربایجانی هــا و برای تمام خانم هاســت 
کار فرهنگــی  کــه  و بــرای تمــام آنهایــی اســت 
می کننــد. امــام رضــا)ع( ســفره خــودش را پهــن 

ــرده و منتظــر شــما هــم هســت.  ک
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از کواالالمپور تا مشهد
به عشق امام رضا)ع(...
این جاذبه امام رضا )ع( 

است که هر بار مرا به 
مشهد می کشاند

ــای  ــی مهــم در دنی انقــاب اســامی تحول
ــیاری از  ــه بس ــدادی ک ــود، رخ ــر ب معاص
شــیعیان را وارد دوران تــازه ای کرد. ســلبیه 
ایــوب بانــوی مالزیایــی یکــی از آنهاســت او 
شــافعی مذهــب بــود کــه انقــاب در ایــران 
پیــروز شــد آن زمــان هــا شــیعه چندانــی 
در مالــزی حضــور نداشــت کــه هــم ســن و 
ســاالن ســلبیه بــه عشــق امــام و انقــاب 
شــیعه شــدند ونســل اول شــیعیان مالــزی 

لقــب گرفتنــد.
او درســت در ســال هــای جنــگ بــه ایــران 
ــل  ــه تحصی ــوزه علمی ــا در ح ــفر کردت س

کنــد.
ــا  ــاند ت ــهد کش ــه مش ــت او را ب سرنوش
ســلبیه طلبــه مکتــب نرجــس شــود ســال 
ــه  ــه مرحوم ــادی و در روزگاری ک 1991می
ــود  ــه ب ــن مدرس ــس ای ــی ریی ــو طاهای بان
ســلبیه ســه ســال در مشــهد مانــد. 
هنوزهــم هــای هــای گریــه هــای غریبانــه 
ــوش  ــی را فرام ــو طاهای ــراق بان اش در ف

نمی کنــم.
آن ســه ســال چنــان تاثیــری در او گذاشــت 
که اســمش را از ســلبیه بــه نرجس تغییــر داد.

او تــا کنــون فعالیــت هــای بســیاری بــرای 
ــه  ــت و در س ــته اس ــا)ع( داش ــام رض ام
کشــور مالــزی، تایلنــد و ســنگاپور مدارس 
علمیه تاســیس کــرده اســت.همین فعالیت 
هــا باعــث شــد تــا عضــو مجمــع خادمــان 
رضــوی و همچیــن خــادم فرهنــگ رضــوی 
ــی  ــنواره بین الملل ــه جش ــا ب ــده و باره ش

امــام رضــا)ع( دعــوت شــود.

انقاب 1979 در ايران و منقلب شدن من
وی در معرفــی خــودش مــی گویــد: من ســلبیه 
ایــوب هســتم ســه فرزنــد دارم و خانــواده ام 
کــه در ابتــدا  همگــی شــیعه هســتند.در حالــی 

اهــل تســنن و شــافعی مذهــب بــودم.
انقــالب اســالمی عامــل تشــیع مــن بــود و مــن 
شــیعه بــودن را بــه امــام خمینــی و انقــالب 

ــم. مدیون
آمــد  پیــش  ایــران  در   1979 انقــالب  وقتــی 
کــرد  همــه مســلمان هــا را در جهــان منقلــب 
مــن بــه عنــوان یــک دختــر جــوان در مالــزی 

جــزو آن جریــان بــودم.
اوج  در  مــن  جوانــی  کــه  می خواســت  خــدا 
آشــنایی  باشــد.  اســالمی  انقــالب  پیــروزی 
بــا امــام خمینــی )ره( و عالقــه بــه شــخصیت 
بــه مذهــب  مــرا  تاثیرگــذار ایشــان  بزرگــوار و 

عالقمندکــرد. تشــیع 
ایــن عالقــه باعــث شــد بــرای تحصیــل بــه 
ایــران  بــه  کنم.ســال 1991  ایــران مهاجــرت 
آمــدم، آن موقــع تــازه جنــگ تمــام شــده بــود 
و اوضــاع اقتصــادی ایــران خیلی خــوب نبود، 
ــران در  ــزرگ در ای ــتاخیز ب ــک رس ــگار ی ــی ان ول
حــال وقــوع بــود. همــه چیــز داشــت متحــول 
مــی شــد، در آن زمــان بودکــه مــن بــه مکتــب 

نرجــس رفتــم و ســهم مــن هــم از ایــن تحــول 
ــا مذهــب شــیعه شــد. آشــنایی ب

کــه  هجــرت بــه ایــران و آشــنایی بــا زنــی 
کــرد دگرگونــم 

او دربــاره هجرتــش بــه ايــران مــی گویــد: ســال 
کــه جوانــی 20 ســاله بــودم بــرای  1991 زمانــی 
تحصیــل در حــوزه علمیــه بانــوان بــه مشــهد 
آمــدم آنجــا رییــس مدرســه خانــم طاهایــی 
بــود و مــن بــا او در مکتــب نرجــس مشــهد 

آشــنا شــدم.
ح  ــر ــان ش ــم برایت ــرد نمی توان ک ــون  ــرا دگرگ او م

کــرد. کــه خانــم طاهایــی بــا مــا چــه  دهــم 
کــرد و فهــم مــا را  او قلــب هــای مــا را دگرگــون 

نســبت بــه جهــان و زندگــی تغییــر داد.
کنــار اســتاد، آداب شــیعه شــدن را آموختــم  در 
جــای  ســال  چنــد  آن  در  او  شــدم  شــیعه  و 
ــز  ــرد و همــه چی ک ــر  ــواده را برایــم پ ــی خان خال

مــن بــود.
کــه بعدهــا  گرفتــم  چیزهایــی از ایشــان یــاد 
خــودم بــه عنــوان یــک شــیعه بــه پــدر و مــادر 

و خانــواده ام آمــوزش دادم.
کرد.حتــی  او بــا مــا مثــل فرزندشــان رفتــار مــی 
ایشــان اســم مرا از سلبیه به نرجس تغییر داد.

صدیقه رضوانی نیا
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اســم نرجــس یــادگار اســتاد طاهایــی بــرای 
مــن اســت.

فرزندان امام رضا )ع( در جهان امروز
كه در یازدهمین دوره جشنواره بين المللی  او 

ــوی را  ــگ رض ــادم فرهن ــوان خ ــا)ع( عن ــام رض ام

گویــد: كــرده اســت در ايــن بــاره مــی  پيــدا 
نمی دانــم  ایــن عنــوان  را الیــق  مــن خــودم 
کــه  و هنــوز هــم برایــم مثــل یــک رؤیاســت 
مــی شــنوم دیگــران مــرا خــادم امــام رضــا)ع( 
مــن  بــرای  عنــوان  ایــن  می کننــد.  خطــاب 
ســنگین و مســئولیت آور اســت و من خودم را 

می دانــم.  رضــا)ع(  امــام  مدیــون 
کــه بــه دیــدار یکــی  یــادم هســت ســال2013 
گفــت: مــا  از مراجــع تقلیــد در قــم رفتیــم او 
شــیعیان ایــران ابنــاء الرضــا هســتیم. حــرف 
کــه اعتقــاد دارم همــه  کــرد چــرا  او مــرا منقلــب 
مــا شــیعیان فرزنــدان ایشــان هســتیم و بــه 

واســطه ایــن امــام بزرگــوار در جهــان امــروز 

کرده ایــم. هویــت پیــدا 

کرد... که از عدد 40 عبور  زیارت هایی 
كنــون چنــد  كــه تا او در پاســخ بــه ايــن ســوالم 

اســت،  آمــده  امــام هشــتم)ع(  زیــارت  بــه  بــار 

می گویــد:
بــرای زیــارت امــام زیــاد بــه مشــهد آمــده ام. 
ــه  ک ــت  ــا )ع( اس ــام رض ــارگاه ام ــه ب ــن جاذب ای

هــر بــار مــرا بــه مشــهد می کشــاند.

کشور فعالیت های رضوی در سه 
فعالیت هايــی  دربــاره  ايــوب  نرجــس  بانــو 

كنــون داشــته اســت بــه  كــه در مالــزی تا رضــوی 

گویــد: مــن مــی 
البتــه مــن فقــط در مالــزی فعالیــت نــدارم.

بلکــه در ســه کشــور جنــوب تایلنــد، مالــزی و 
کشــور  ســنگاپور فعالیــت می کنــم. ایــن ســه 

ــه هــم نزدیــک هســتند. ــه لحــاظ فرهنگــی ب ب
مــن در یکــی از جزایــر جنوبــی مالــزی زندگی می 
کنــم عــالوه بــر مدرســه محــل اقامتــم در شــمال 
مالــزی هــم مدرســه ای بــرای دانــش آمــوزان 

ــردم. ک ــیس  ــیعی تاس ش
در ســنگاپور و در جنــوب تایلنــد هــم مــدارس 
ــرده ام.  ک ــدازی  ــیعیان راه ان ــرای ش ــالمی ب اس
ــه در ایــن مــدارس  ک گردان مــن  خیلــی از شــا
کــرده انــد مــن آنهــا را بــرای ادامــه  تحصیــل 
اصفهــان  و  مشــهد  و  قــم  بــه  تحصیــل 
کــه هــر وقــت ایــران مــی آیــم آنهــا  فرســتادم 
بــه دیــدن مــن مــی آینــد. بــه خصــوص عالقــه 
گردانم را بــه شــهر امــام رضــا)ع( و بــه  دارم شــا
مدرســه بانــو طاهایــی یعنــی مکتــب نرجــس 

بفرســتم.

شهری زیبا و معنوی
ســلبیه عاشــق مشهــــــد اســت ايــن را وقتــی 

كــه دربــاره شــهر امــام رضــا)ع( از او  می فهمــم 

كــه در چشــم  كنــم و او بــا شــوقی  ســوال مــی 

گویــد: هایــش هویــدا می شــود مــی 
مشــهد شــهری زیبــا و معنــوی اســت. حضــور 
امــام رضــا)ع( بــه ایــن شــهر حــال و هــوای 

دیگــری بخشــیده اســت.
همــه مســلمان هــا ایــران را دوســت دارنــد 
و مــن بــه طــور مضاعــف ایــران و بخصــوص 
را دوســت دارم هــم  امــام رضــا)ع(  مشــهد 
بخاطــر ایــن امــام هــم بخاطــر اســتادم خانــم 
مشــهد  در  را  او  بــار  اولیــن  کــه  طاهایــی 
کــردم و هــم بخاطــر همــه خاطــرات  مالقــات 

کــه از ایــن شــهر دارم. خوبــی 
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گفتگــو منظومــه کاملــی از 
ــه  ــت ک ــانی اس ــهای انس ارزش
بایــد در یــک جامعه اجرا شــود

مــن ابتــدا از شــما مــی خواهــم كــه فعالیــت هــای 

كنــون در حــال انجــام آن  كــه ا علمــی و فرهنگــی 

هســتید، مختصــر بفرماييــد تــا بعــد وارد گفتگوی 

اصلــی شــويم
بسم اهلل الرحمن الرحیم

کار اصلــی مــا تبلیغ دین اســالم در کشــورهای 
اروپایــی و آمریــکای التیــن اســت. بــه خاطــر 
اینکــه در ابتــدا منطقــه، منطقــه بکــری بــود، 
کارهــای حاشــیه ای  مــا مجبــور مــی شــدیم 
کــز  مرا تاســیس  و  ای  رســانه  و  کادمیــک  آ و 
فرهنگــی را انجــام دهیــم تــا فضــا و زمینــه ای 
بــرای کارهــای فرهنگــی و علمــی آماده شــود. از 
این جهت ده سال کار بنده در منطقه بیشتر 
کــه مــا حتــی یــک  کار تاسیســی بــود. جاهایــی 
شــیعه نداشــتیم، وارد شــدیم. گاهی اوقات در 
قالب درس های دانشــگاهی، گاهی در قالب 

ــانه ای. ــات رس مصاحب
گاهــی در قالــب گفتگوهــای بین ادیــان و غیره. 
کار شــدیم و بعــد از اینکــه یــک پایــگاه  وارد 
مردمــی پیــدا کردیــم و چنــد نفــر شــیعه شــدند، 
تعهدشــان نســبت به مســائل اسالمی بیشتر 
کــز اســالمی را تاســیس  شــد، مــا یکســری مرا
کردیــم و آنجــا فعالیــت هــای مذهبــی را شــروع 

کردیــم. بــه خاطــر طبیعــت آن منطقــه شــاید 
کارهای تبلیغی  کار ما متفاوت باشد با  سبک 

کــه در کشــورهای اســالمی انجــام می شــود.
ــت  ــم از آن حال کردی ــعی  ــا س ــت م ــن جه از ای
ســنتی تبلیــغ بیــرون بیاییــم و بــا قالــب هــای 
االن  کنیــم.  منتقــل  را  پیغــام  ایــن  مختلــف 
هــم شــش مــاه در ســال در ایــران هســتم، 
آمریــکای التیــن. در  مــاه در منطقــه  شــش 
بیســت کشــور فعالــم. بیشــتر مســائل مربوط 
در  اســت.  بــوده  اســالم  مختلــف  ابعــاد  بــه 
از 80 دانشــگاه  بیــش  مجالــس علمــی، در 
از  اعــم  تدریــس  البتــه  داشــته ام.  تدریــس 
کنفرانــس و ســمینار و  تدریــس و ســخنرانی و 
غیــره. حضــور فعالــی در رســانه داشــته ام. 
کــه مربــوط بــه  در ســطح اخبــار و مســائلی 
دفــاع  عنــوان  بــه  می شــود،  اســالم  جهــان 
در  می کردیــم.  ح  مطــر مســائلی  مذهــب  از 
ام.  بــوده  مشــغول  مستندســازی  بحــث 
حــدود 15 مســتند تــا بــه حــال ســاخته ام، 
ــوان  ــه عن ــا ب ــی. ی ــه تنهای ــا ب ــتان ی ــا دوس ــا ب ی
کارشــناس، یــا بــه عنــوان مجــری و بــا عناویــن 
کردیــم  مختلــف. در بحــث ترجمــه ســعی مــی 
یــک گام هایــی برداریــم. بعضــی از کتــاب ها را 

کار مــا اســت. ترجمــه کرده ایــم. ایــن خالصــه 

اســام  تقابــل  بــه  فرمودیــد  ای  اشــاره  شــما 

هــا  ابتــدا شــاخص  اعتدالــی.  اســام  و  ســلفی 

كــه فکــر می كنیــد بــرای اســام  و مولفــه هايــی 

اعتدالــی اســت را بيــان بفرماييد و بعد بيان كنید 

كــه نســبت فرهنــگ و معــارف امــام رضــا بــا اســام 

اعتدالــی چیســت؟
کــردم، اصــل  کــه مــن عــرض  اســالم اعتدالــی 
نــاب اســت.  اســالم اســت. همــان اســالم 
سرچشــمه ایــن اســالم متــون اصلــی اســالم 
اســت. متــون اصلــی قــرآن بیــن شــیعه و ســنی 
کــه مــا  مشــترک اســت. در ســنت، آن ســنتی 
بــه عنــوان اصــل و اســاس اســالم اعتدالــی 
معرفــی می کنیــم، ســنت پیامبــر و ائمــه اطهــار 
کــه  کامــال بــا آن ســنتی  کــه ایــن بعــد  اســت 
اســت.  متفــاوت  بینیــم  مــی  اهل ســنت  در 
کــه در اهل ســنت مــی بینیــم انحصــارا  ســنتی 

اســالم  در  کــه  اســت.  پیامبــر  شــخص  در 
کــه پس  اعتدالــی، نبایــد از ســیزده شــخصیت 
از پیامبــر، اســالم را تبییــن کردنــد غفلت کرد.  
کــه 13 نفــر اصلــی را مغفــول  یعنــی اســالمی 
از  نیســت.  اســالمی  می دهــد،  قــرار  عنــه 
شــاخص هــای اســالم اعتدالــی این اســت که 
مــا نــه فقــط نظریــه اســالمی داشــته باشــیم، 
کــه  کامــل داریــم  بلکــه یــک نمونــه عملیاتــی 
در ائمــه اطهــار مجســم اســت. یعنــی اهمیــت 
در  شــما  کــه  اســت  ایــن  در  شــیعه  مکتــب 
از  نظــری  نســخه  فقــط  شــیعه  غیــر  مکتــب 
اســالم داریــد، یعنــی همــان قــرآن و بیســت 
ــر اســت. امــا ایــن  و ســه ســال رســالت پیامب
کــه در قــرآن و ســنت پیامبــر اســت،  اســالم 
مقدمــه ای اســت بــرای اجــرای آن نســخه در 
کــه مســئولیت  متــن فــرد و خانــواده و جامعــه 

علی الهی خراسانی
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بــر عهــده ائمــه اطهــار اســت. از  ایــن اجــرا 
کــه مــا  ایــن جهــت اعتــدال بــه ایــن معناســت 
تفســیر غلطــی از اســالم نمی توانیــم داشــته 
باشــیم. چــرا؟ چــون مــا آن اســالم را بــا تحلیل 
عمــل  در  بلکــه  نکردیــم  اســتنباط  عقلــی 
ائمــه اطهــار تحقــق یافــت. الگوهــای عینــی. 
کــه بــر تمــام  اســالم اعتدالــی اســالمی اســت 
ابعــاد زندگــی اســالم نمونــه و الگــو دارد. نــه 
کــه  در بعضــی از جاهــا. مثــل اســالم افراطــی 
فقــط جهــاد و جنــگ و ایــن هاســت. یعنــی در 
اســالم اعتدالــی شــما یــک نهــج البالغــه ای 
ــه می توانیــد احــکام جنــگ، احــکام  ک ــد  داری
عرفــان، احــکام عبودیــت، احــکام معرفــت و 
فلســفه، احــکام ابعــاد اجتماعــی و حکومتــی 
می توانیــد  را  خانــواده  احــکام  اســالم، 
می شــود.  اعتــدال  ایــن  کنیــد.  اســتخراج 
ابعــاد  تمــام  متعــادل  رشــد  یعنــی  اعتــدال 
مطهــری  شــهید  قــول  بــه  انســان.  زندگــی 
کــه تمــام ابعــاد انســان بــا  کمــال،  در بحــث 
کمــال و اعتــدال  یــک تــوازن بــاال بــرود ایــن 
کــه  اســت. اســالم اعتدالــی اســالمی اســت 
می توانــد در تمــام برهــه هــای زمــان، الگویــی 
بــرای زندگــی انســان باشــد. غیــر از اســالم 
کــه اصــال در یــک برهــه خاصــی  غیــر اعتدالــی 
ــم  ــت و یک ــرن بیس ــال در ق ــت. مث ــان اس از زم
قابــل اجــرا نیســت. اســالم اعتدالــی اســالمی 
کــه تمــام قشــرهای جامعــه می تواننــد  اســت 
ــروه  گ ــا  ــه ی ــک طایف ــوص ی ــد. مخص کنن ــرا  اج

اســالم  ایــن  نیســت.  خاصــی  جماعــت  و 
اســالمی  یــک  مقابــل  در  اســت.  اعتدالــی 
کــه ناقــص  اســت، یــک ورژنــی از اســالم اســت 
بینــد.  نمــی  کامــل  را  اصلــی  متــون  اســت. 
نمونــه هــای عملیاتــی یــا الگوهــای عملــی 
نــدارد. در بعضــی از ابعــاد حرفــی نــدارد. یــا 
حــرف منحرفــی دارد. ایــن می شــود اســالم 

غیراعتدالــی. 

ايــن وســط فرهنــگ و معــارف امــام رضــا چــه 

داشــته  اعتدالــی  اســام  در  می توانــد  نقشــی 

باشــد؟در پيشــبرد ايــن اهــداف اســام اعتدالــی 

كــه فرمودیــد همــان اســام حقیقــی اســت؟
بــه فرهنــگ امــام رضــا دو نــوع می تــوان نــگاه 
کــرد. یکــی فرهنــگ شــخصیت خــود امــام، 
ــار و افــکار ایشــان. ســلوک ایشــان. ایــن  رفت
می شــود اســالم اعتدالــی متبلــور و متجلی در 
یــک شــخص. ایــن یک نگاه. نــگاه دوم اینکه 
امــام رضــا بــه عنــوان یــک مرحلــه تاریخــی 
مرحلــه  ایــن  ائمــه  ســال   250 ایــن  در  کــه 
گفتگــو  بحــث  مثــل  تجلیــات خاصــی دارد. 
گیــری  بــا دیگــر ادیــان، مثــل بحــث موضــع 
هــای اجتماعــی و سیاســی. ماننــد ارتباطــش 
ــا در  ــی م ــه زمان ــر بره ــه در ه ک ــران و ... .  ــا ق ب
علمیــت  داریــم.  مختلفــی  تجلیــات  ائمــه 
امــام باقــر و صــادق علیهمــا الســالم. جنــگ 
هــای امیرالمومنیــن و عدالــت امیــر. فرهنــگ 
گــر مــا اینگونــه  کاری امــام حســین و... . ا فــدا

کــه  اســت  الگویــی  رضــا  امــام  کنیــم  نــگاه 
گــر بــه عنــوان ســیره عملــی  گفــت ا می تــوان 
ــا آینــه  در نظــر بگیریــم می توانــد یــک مــرآت ی
کــه مــی خواهــد بــه  ای باشــد بــرای هــر مومنــی 

ــه. ــه ائم ــد بقی ــد. همانن ــال برس کم
یــک  می توانــد  رضــا  امــام  معــارف  خــود 
ــرای تکامــل  ــی ب منبــع علمــی و معرفتــی خوب
ــه  ــا ب ــام رض ــار ام ــد. رفت ــان باش ــی انس بصیرت

اســت. اخالقــی  الگــوی  یــک  عنــوان 

گفتگــو محــور امــام   شــما بــه فضــا و رفتارهــای 

گفتگــو بــا ادیــان  كــه اهــل  كردیــد  رضــا اشــاره 

گفتگــو بــا ادیــان و احتــرام  بودنــد. چقــدر ايــن 

متقابــل و تکريــم انســان هــای دیگــر می توانــد در 

پيشــبرد اســام اعتدالــی و نشــان دادن اســام 

رشــد یافتــه و اینکــه مدنظــر ايــن اســام رشــد 

انســان هاســت، نــه قتــل و خونريــزی و نــه مثــل 

كشــته  كــه یــا بایــد بــا مــا باشــی یــا  تفکــر داعــش 

شــوی، نقــش داشــته باشــد؟
کــه فرهنگ گفتگو  همــه متفق القــول هســتند 
امــا  اســت.  ایجابــی  و  موثــر  و  مفیــد  خیلــی 
گفتگــو داریــم  کــه مــا در فرهنــگ  مشــکلی 
کــه در حــال اجراســت  کــه روشــی  ایــن اســت 
گــر  روش صحیحــی نیســت. یعنــی بــر فــرض ا
می گوییــم تقریــب مذاهــب. تقریــب مذاهــب 
وحــدت  بحــث  اســت.  قشــنگی  شــعار 
مســلمین اســت و امــت واحــده اســت و بحث 
رفتــار خــوب و احســان بــا همــه ادیــان اســت. 

ــد  ــگاه می کنی ــه ن ک ــل  ــدان عم ــما در می ــا ش ام
یــک جلســه پنجــاه نفــری اســت، دو عالــم 
ســنی مــی آینــد، دو عالم شــیعی مــی آیند، یک 
کننــد و تمــام شــد و  گفتگــوی یــک ســاعته مــی 
گفتگــو و پــروژه  رفــت. بــه نظــر مــن بیــن شــعار 
گفتگــو  گفتگــو خیلــی فاصلــه اســت. پــروژه 
کــه مــن  گفتگــو بــه ایــن معنــا  کــه اســالم دارد، 
نیســت.  می کنیــم  صحبــت  هــم  بــا  شــما  و 

گفتگــو منظومــه کاملــی از ارزش هــای انســانی 

که باید در یک جامعه اجرا شــود. یعنی  اســت 
ســنی و شــیعه باهــم در شــرکت تجــاری شــریک 
شــوند، ســنی با شــیعه ازدواج کنند، ســنی فقیر 
از جیــب شــیعه فقیــر بایــد پــول بــدون اجــازه 
بــردارد، شــیعه بیایــد بــرای ســنی هــا مدرســه 
بســازد، ایتــام ســنی هــا را تکفل کنــد، خب این 

گفتگــو مــد نظــر مــا اســت. 
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انســانی در  كرامــت  نــوع رعایــت  یــک  یعنــی 

اســت. زندگــی 
گفتگــو بایــد یــک اجــرای اجتماعــی  بلــه یعنــی 
و بشــری و حیاتــی و جــدی و تمدنــی و علمــی 
ــه و  ــث مکالم ــط در بح ــا فق ــد. م ــته باش داش
کــرده ایــم. از ایــن جهــت  صحبــت محصــور 
گفتگــو بــه یــک تجربــه حیاتــی تبدیــل  تــا ایــن 
جــواب  بشــرها  زنــده  تجربــه  یــک  نشــود، 

نمی دهــد.

الزمــه آن چیســت؟ مثــال خوبــی زدیــد، اینکــه 

مــن یــک شــیعه هســتم، یــک ســنی را تکريــم 

كنــم. نــگاه تحقیــر  كنــم، یــک مســیحی را تکريــم 

آمیز به او نداشــته باشــم. تعاون داشــته باشــم. 

الزمــه تحقــق ايــن مــدل زندگــی چیســت؟
گفتمــان را  ــد ایــن  هــم شــیعه و هــم ســنی بای
کننــد. مــن اعتقــاد دارم  تبدیــل بــه فرهنــگ 
هنــوز فرهنــگ نشــده اســت. مــا از روی اجبــار 

ــم. ــب می کنی ــم تقری داری

دشمن مشترک داريم.
بلــه مصلحت هایــی را دیده ایم و مجبوریم. 
بایــد از آن حالــت سیاســی بــودن تقریــب آنــرا 
تقریــب  بــودن  انســانی  و  بــودن  بــه بشــری 
ــا ســنی هــا را دوســت  کنیــم. مــن قلب تبدیــل 
ــی احــب ...؟  ــه قــول امــام صــادق: ان دارم. ب
مــن ایــن انــی احــب را در تقریــب و وحــدت 
ادیــان و گفتگــوی ادیــان ندیــدم. بلکــه گاهــی 

نفــاق می شــود.  تجلــی  ایــن  از  هــم  اوقــات 
مثــال در یــک جلســه بیــن االدیانــی من ســوره 
کــه او خوشــش بیــاد. او هــم  مریــم مــی خوانــم 
گویــد فــالن پــاپ در مــورد قــرآن اینگونــه  مــی 
کــرده اســت. تجلــی نفــاق می شــود  صحبــت 
گــر مــا واقعــا محبــت قلبــی داشــته باشــیم  واال ا
را  مــا عمامــه شــما  نیــازی نداریــم بگوییــم 
گفتــن  خیلــی دوســت داریــم. اینکــه نیــاز بــه 
گــر قــرآن  نــدارد. چــه ربطــی بــه عمامــه دارد. ا
ســوره مریــم نداشــته باشــد اشــکالی دارد؟ 
منقــوص اســت؟ روح اســالم اصــل اســت. 
اینکــه ســوره ای بــه نــام مریــم باشــد، اســمش 
کــرد؟ از ایــن  چیــز دیگــری مــی بــود، فرقــی مــی 
کار مــن و شــما  کار،  جهــت بــه نظــر مــن ایــن 
کــه  کار خیلــی ســنگینی اســت  نیســت. ایــن 
در قالــب تربیــت نســل هــا بایــد تحقــق یابــد. 

زمــان بــر اســت. 

فکــر نمی كنیــد تفکــر تقســیم جهــان و انســان 

ايــن  بــه داراالســام و دارالکفــر درواقــع مانــع 

گفتگــو در  دوســت داشــتن هــا و ايــن فرهنــگ 

یــا  را  مــا همــه  كــه  ايــن  زندگــی عملــی اســت. 

كافــر.  مســلمان بدانیــم یــا 
اوال اینکــه ایــن تقســیم منطقی نیســت. یعنی 
ایــن  کــه  اســت  دارالمعاهــده  یــا  دارالعهــد 
همــه حالــت وســط اســت. ایــن تقســیم هــم 
گــر مــا تقســیم  تقســیم لفظــی نیســت. حــاال ا
گــر  کفــار هــم هســتند. ا هــم نکنیــم باالخــره 

مــا بــه زبــان هــم نیاوریــم بــاز هــم عــده ای 
را  مــا  خواهنــد  مــی  کــه  هســتند  دشــمن 
کاری بــا الفــاظ نداریــم. مــا بــا  بکشــند. مــا 
واقعیــت کار داریــم. منظــور مــن از گفتگــو تغییــر 
ایــن واقعیــت و اصــالح آن اســت. مــن شــما را 
کافــر بشناســم امــا در متــن واقعیــت  بــه عنــوان 
گفتگــوی درســت  مــا بــا رفتــار انســانی و یــک 
برخــورد می کنیــم. مــن وقتی یــک کافر می بینم 
دوســت داشــته باشــم که هدایت شــود و قلبم 
کــه او دارد بــه جهنــم مــی رود.  مــی ســوزد 
کنــم. کنــم ایــن را بــه خــدا نزدیــک  ســعی مــی 

گــر دشــمن شــما نبــود نــه اینکــه دوســت  و ا

را بکشــید او  داشــته باشــید 
کفــر  بلــه احســنت. ایــن یــک مفهــوم دیگــر از 
کــه مســلمان نیســت.  اســت. درســت اســت 
کــه من دوســت دارم  امــا کافــر اینگونه نیســت 
کنــم. مــن دوســت دارم مثــل مــن  او را حــذف 
کنــد. ایــن خیلــی فــرق دارد. باید  نجــات پیــدا 

کنــد. گیــری انســان فــرق  موضــع 

ايــن وســط بحــث زیــارت بــه عنــوان اینکــه 

اخــاق  گفتگــو و  امــام  ايــن  و  امــام رضــا  ايــن 

بارگاهــی دارد و یــک مناســک دینــی بــا مفهــوم 

زیــارت اتفــاق مــی افتــد. ايــن زیــارت و اینکــه مــا 

فضــای زیــارت را بــرای همــه بــاز كنیــم. یعنــی یک 

گفتگــوی عینــی  كــه یــک  كنیــم  فضايــی ایجــاد 

اتفــاق بيافتــد. ايــن چــه نقشــی می تواند داشــته 

باشــد و شــما چــه توصیــه ای می كنیــد؟ ممکــن 

كــه  كنیــد  شناســی  آســیب  یــک  شــما  اســت 

زیــارت االن فقــط بــرای شــیعیان و یــک قشــری از 

مســلمانان محــدود شــده اســت امــا مســیحی و 

زرتشــتی و غیــره بــه ايــن فضــای زیــارت بياینــد و 

تجربــه ای داشــته باشــند.

 البتــه ممکــن اســت تجربــه آن هــا بــا شــیعیان 

كنــد امــا ايــن محفلــی می شــود بــرای همان  فــرق 

دیــدگاه  لطفــا  تعــاون.  و  تکريــم  هــای  تجربــه 

كــه زیــارت چــه ظرفیتــی  خودتــان را بفرماييــد 

دارد.
گــر بخواهــم راســتش را بگویــم بــه نظــر  مــن ا
کــه آدم  مــن اصــل زیــارت بایــد ایــن باشــد 
آنقــدر عاشــق آن الگــوی کمال انســانی اســت 
کــه هرجــا او را ببینــد دنبالــش مــی رود. اصــل 
ایــم.  ائمــه دیــده  مــا در  اســت. حــاال  ایــن 
هرجــا امــام باشــد مــا مــی آییــم. زنــده باشــد 
ــک  ــه ی ــارت نتیج ــت. زی ــا می ــی ی ــرده. ح ــا م ی
کنــد. لــذا  کــه انســان بایــد طــی  رونــدی اســت 
در روایــات آمــده اســت مــن زاره عارفــا بحقــه. 
زیــارت. آن  از  بایــد عرفــان باشــد قبــل  اول 
عارفــا بحقــه  می شــود یــک تعامــل جــدی بــا 
کــه در واقــع آن نمونــه آرمــان  شــخص امــام 
هــای انســانی اســت. چــون امــام رضــا هــم 
نیســت، یکســری آرمــان هایــی در امام تجلی 
یافتــه، او دنبــال آن آرمــان اســت. چــون آن 
آرمــان هــا در امــام رضــا هســت، مــا بــه دنبــال 

او مــی رویــم. امــام و شــخص مهــم نیســت.
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ــام  ــخص ام ــه ش ــت ک ــی اس ــان های ــم آن آرم مه
ــه  حامــل آن هــا ســت. ایــن یــک راهــی اســت ک
ــعی  ــد س ــا بای ــد. م ــی یاب ــق م ــارت تحق ــل از زی قب
کنیم که فرهنگ توسعه زیارت در آن راه ابتدایی 
شروع کنیم. امام را معرفی کنیم. سبک زندگی، 
ســیره عملــی، اخــالق، معرفتــش، بصیرتــش، 
عقلش، تفکرش. چون آن موقع زیارت عارفانه 

گــر  می شــود، زیــارت عاشــق، زیــارت بــا بصیــرت. ا

اینگونه باشــد معنای زیارت عمیق تر می شــود و 
آن موقــع زیــارت برای همه می شــود. چــرا؟ چون 
ایــن دیگــر امــام رضــای شــیعیان نیســت. کســی 
است که آرمان های انسانی را در خودش پیاده 
گــر بشــریت بتوانــد ایــن را بفهمــد،  کــرده اســت. ا
ایــن امــام العالمیــن می شــود. واال عباســی که ما 
می گوییــم، کــه در کربال برای حســین فــالن کار را 
کرد و عاشــورا و محرم و ... این خیلی مخصوص 

گــر ایــن عباس یــک مجموعــه ای از  ماســت. امــا ا
کاری و غیره  باشــد،  آرمــان هــای شــجاعت و فــدا

ایــن معشــوق همــه می شــود. 

هــای  ارزش  ايــن  ايــم  توانســته  چقــدر  مــا 

كنیــم؟ چقــدر مــا را موفــق مــی  انســانی را تبلیــغ 

ايــن  یــا حداقــل تجربــه هــای خودتــان  دانیــد 

كــه مــا یــک امــام خــاص شــیعه دوازده  اســت 

ــه انحصــار در مــا باشــد تبلیــغ نکنیــم.  ك امامــی 

كنیــم. كامــل معرفــی  یــک الگــوی انســان 
کــه داریــم مــی بینیــم  بــه نظــرم طبــق آن آثــاری 
خیلــی دور هســتیم از ایــده آل. ایــن حــرف 
کــه داریــم مــی زنیــم خــارج از واقعیــت  هایــی 
اســت.  آرمانــی  کــه  اســت  چیــزی  ماســت. 
گویــم تنبــل  کارهــا شــده اســت. نمــی  خیلــی 
کارهایــی شــده اســت. بــا نیــت  یــا مقصریــم. 
هــای  زحمــت  بــا  اســت.  شــده  هــم  ک  پــا

زیــادی هــم شــده اســت. امــا نتیجــه مطلوبــی 
هــم  اشــتباهی  یــک  مــا  اســت.  نــداده  هــم 
کــه اتخــاذ شــده  کــه ایــن روشــی  داشــته ایــم 
اســت نتیجــه فرهنــگ ماســت. مــا ابنــا و اوالد 
ــه مــا  ــه ب ایــن فرهنــگ هســتیم. دیگــر اینگون
یــاد داده انــد. اینگونــه بــه مــا بــه بــه گفتــه انــد. 

ــد.  ــه آدم بمان ک ــت  ــی اس ــن طبیع ای

چــه اشــتباهی؟ می توانیــد مثــال بزنیــد. االن 

كــه  چــه فضــای فرهنگــی اشــتباهی وجــود دارد 

مــا را از ايــن فرهنگ باهم زیســتی مســالمت آمیز 

دور می كنــد؟
از  باالتــر  کــه  اســت  ایــن  مــا  ادعــای  اینکــه 
کتــاب  ائمه اطهــار در دنیــا نیســت، بــاز هــم 
در  دیــروز  می کنیــم.  ترجمــه  را  شــو 

ُ
ا هــای 

کــه مولــف  کتــاب  فــرودگاه تهــران بــودم. یــک 
آن ترامــپ رئیــس جمهــور آمریکاســت را مــی 

مدیریــت.  در  موفقیــت  کتــاب  فروختنــد. 
جمهــوری  گفتــم  دیــدم  را  ایــن  وقتــی  مــن 
اســالمی بیایــد از دشــمن خــودش بــه عنــوان 
کنــد. ایــن دیگــر  کنــد و معرفــی  الگــو تبلیــغ 
ــی  کس ــا دارد،  ــام رض ــه ام ک ــی  کس ــت؟  چیس
کــه امیرالمومنیــن دارد بیایــد از ترامــپ ترجمه 
کنــد، در جمهــوری اســالمی. آن هــم  و چــاپ 
مــا هیــچ  کــه  فــرودگاه. مشــخص اســت  در 

ــرآن نفهمیده ایــم.  ــزی از تشــیع، ائمــه، ق چی

بایــد از صفــر شــروع کنیــم. وقتــی کتابــی مانند 

کســی  ــه  ک ایــن اســت معنایــش ایــن هســت 
ــرده  ک کشــیده و ترجمــه  ــه زحمــت  ک هســت 
کــرده اســت،  کســی آن را چــاپ  اســت، یــک 
یــک کســی مــی فروشــد، یــک کســی هــم مــی 
خــرد و یــک کســی هــم دارد مــی خواند و کســی 
هــم آن را منتقــل می کنــد. ایــن افتضــاح بزرگــی 
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کهنــه ای داریــد،  اســت. وقتــی شــما لبــاس 
وقتــی یــک چیــز جدیــد مــی خریــد، دیگــر در 
کهنــه را نمــی پوشــید. نــگاه  عمــرت آن لبــاس 
کــه مــا  مــا بــه ائمــه همیــن اســت. آن چیــزی 
کــرد و مــا را بــه اینجــا آورد،  را از آرژانتیــن جــدا 
ایــن بــود. هــر چــه دیدیــم در آرژانتیــن بــه پــای 
امیرالمومنیــن نمــی رســید. تــا جامعه اســالمی 
اینگونــه بــه ائمــه اطهــار نــگاه نکنــد، احســاس 
کنــم مظلــوم تریــن شــخصیت هــا ائمــه  مــی 
انــد  نتوانســته  اطهــار هســتند. پیروانشــان 
آن هــا را بشناســند. نتوانســته انــد عظمــت 
کنند این  خودشان را ببینند. نتوانستند درک 
ها گوهرهایی هســتند متعالی، براق هســتند. 
کنار  که  نور از همه ابعاد شــخصیتی. آن کســی 
کنــد و نتوانــد ایــن را بفهمــد  امــام رضــا زندگــی 
نادان مطلق اســت. یعنی هیچ چیز نفهمیده 

اســت. 

گفتیــد. مــا ايــن مظلومیــت  بلــه خیلــی خــوب 

را مــی بينیــم. شــما از بيــرون ايــن مظلومیــت را 

كنــم  بيشــتر حــس می كنیــد. مــن احســاس مــی 

هنــوز امــام رضــا غریــب الغربــا اســت. یعنــی بــا 

ايــن همــه زوار بــاز هــم غریــب الغرباســت. چطور 

ائمــه  از فرهنــگ  را  ايــن غبــار غربــت  می توانــد 

كــرد. یعنــی  زدود و بــه یــک ســبک زندگــی تبديــل 

جوانــان مــا ســراغ اینگونــه شــخصیت هــا بروند.
کرم  بــه نظــر مــن مــا باید ائمــه را ببینیم. پیامبــر ا
وقتــی عظمــت خــودش را می خواســت ارائــه 

دهــد، بــه منبر نمــی رفت که محمــد آدم خوبی 
. نظریــه   ... اســت،  اینگونــه  اســت، محمــد 
کــرد. و انــک علــی خلــق عظیــم.  پــردازی نمــی 
اخالقــش، رفتــارش. همــه او را مــی دیدنــد. 
دیــدن بــا همــه کارهایــی کــه مــا می کنیم خیلی 
کــردن. ائمــه در یکســری  فــرق می کنــد. تجربــه 
کتــاب هــا هســت و در یکســری تصاویر اســت. 
فرهنــگ ائمــه بایــد فرهنگ علمــای ما باشــد، 
فرهنــگ  باشــد.  مــا  هــای  حــوزه  فرهنــگ 
الگوهــای مــا باشــد. چرا امام خمینی معشــوق 
همــه مــا شــده اســت. چــون امــام رضــا را در 
جیبش گذاشــت، به هرکســی قســمتی از امام 

رضــا را مــی داد.
امــام رضــا بــا آمریــکا و اســرائیل اینگونــه رفتــار 
می کنــد. بــا شــیعیان اینگونــه رفتــار می کنــد. 
ــرده  ک ــاده  ــودش پی ــخص خ ــا را در ش ــام رض ام
اســت.  کــرده  تقدیــم  دیگــران  بــه  و  اســت، 
چقــدر علمایــی داشــته ایــم ماننــد امــام، اصال 
دیــده ایــم کــه بــه قول مــا یک معصــوم کوچک 

اســت.

حــاال هــزار روزنامــه مــرگ بــر خمینی بنویســند، 

یــا بگویــد خمینــی بــد اســت. بــاز هــم تغییــری 

نمی کنــد. چــون مــا دیده ایــم، لمــس کرده ایــم. 

کــه  بــه نظــر مــن اصــالح جامعــه در ایــن اســت 

مــا کمــی از ائمــه را در کوچه بازار ببینیم. کمی از 

ســیره عملــی در علمای خــود ببینیــم. در رفتار 

پــدر و مــادر و معلــم خــود ببینیم. که متاســفانه 
مــا خیلــی کــم دیــده ایــم. 
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فرهنــگ  می خواهیــم  اگــر 
ــد  ــم بای ــاده کنی ــالمی را �پی اس

اخــالق را نشــان دهیــم

از  مختصــری  لطفــا  ســوال  اولیــن  عنــوان  بــه 

بگوييــد. فعالیت های تــان  و  خودتــان 
مــن ســیده بلغیــس فاطمــه حســینی  اســتاد 
ادبیات فارسی در دانشگاه دهلی هندوستان 
هســتم. بیشــتر تمرکــز مــن بــر مقالــه نویســی و 
ترجمــه اســت. عــالوه بــر ایــن انجمنی با عنــوان 
بــزم زهــرا داریــم کــه در آن حــدود190 خانــم فعال 
هســتند و فعالیــت هــای مذهبــی و برگــزاری 
مناسبت ها و مجالس روضه از جمله فعالیت 
هــای ایــن انجمــن اســت و هــدف ایــن اســت که 
مخاطبیــن مــا بــه خــود ســازی بپردازنــد و درگیــر 
دنیا نباشند. مدرسه ای هم برای تعلیم معارف 
کــه در آن بــه آمــوزش روخوانــی،  قــرآن داریــم 

حفــظ و تفســیر مشــغول هســتیم. 
کتــب  کــردم  کــه ترجمــه  کتــاب هایــی  اولیــن 
گــر  "ا مثــال  طــور  بــه  بــود.  کــودک  داســتان 

کردم.کتابــی  اتحــاد نبــود" را بــه اردو ترجمــه 
ــاعر  ــوان  "ش ــا عن ــوی ب ــی مین ــت از مجتب هس
کــه در  کتــاب هــای درســی  فــردا". بعــد از آن 
دانشــگاه تدریــس می شــده بخصــوص برخی 
نمایشــنامه هــا را به انگلیســی ترجمــه کردم. 
کتــاب نامــه ای بــه پســر خانلــری را هــم بــه 
کتــاب راز انــار  کــردم. بعــد از ایــن  اردو ترجمــه 
کوچک را به اردو  خ و ســفر به چشــمه ی  ســر
ــر ایــن بتازگــی صبــح  ــردم. عــالوه ب ک ترجمــه 
ســپید اثــر دکتــر خدامیــان را بــه هنــدی ترجمه 
کــرده ام. یکــی از نویســنده هــای هنــدی بنــام 
قرةالعیــن حیــدر کتابی داســتانی دارد به اســم 
در تولــِد دیگــر، مــن را دختــر نکــن، ایــن را از 
کــرده ام. عــالوه بــر  هنــدی بــه فارســی ترجمــه 
ایــن مــن شــعر هــم مــی ســرایم. واالن مشــغول 
کتابــی در خصــوص عرفــان هســتم  تصحیــح 
کــه ان شــاءاهلل بــه زودی تمــام خواهــد شــد.

عنــوان كلــی گفتگــو، امــام رضــا اخــاق و گفتگــو 

هست. بنظر شما فرهنگ اهل بيت چه ظرفیتی 

گفتگــو بيــن مذاهــب و فرهنگ هــا دارد؟ بــرای 

ابتدا من از شــما ســوال می کنم از تفاوت های 
فرهنگــی چــه چیــزی مــد نظرتــان هســت؟ 
کشــورها یــا اقــوام؟ فرهنــگ دیــن  فرهنــگ 
بویــژه فرهنــگ اســالمی در سراســر جوامــع 
اســالمی یکــی اســت. یعنــی بــه طــور مثــال 

هــر  بــرای  هســتیم-  مســلمان  گــر  حجاب-ا

کــه بــه ایــن دیــن اعتقــاد دارد هســت.  کســی 
ــی  ــد و روزه م ــی خوان ــاز م ــن نم ــه دی ــد ب معتق
کــه در همــه  گیــرد. ایــن فرهنــگ دینــی اســت 
حــاال  امــا  دارد.  وجــود  اســالمی  جوامــع  ی 
کشــور.  فرهنگــی هــم هســت  مربــوط بــه یــک 
کــه ایرانــی چــادری دیگــر می پوشــد  مثــل ایــن 
و افریقایــی نوعــی دیگــر از چــادر. ایــن تفــاوت 

کشورهاســت. ایــن جــا  فرهنگــی مربــوط بــه 

ممکــن اســت مانتــو باشــد و در هندوســتان 
کشــور مــن  کــه مانتــو نیســت. در  پارچــه ای 
اســم حجــاب  بــه  را  گشــاده  و  لباســی شــل 
بپوشــند و در کشــور شــما مانتویــی کــه ممکــن 
اســت تنــگ و چســبیده باشــد. ایــن فرهنــگ 

البتــه بیــن اقــوام متفــاوت اســت. 
کــه بــرای مــا مهــم اســت ایــن اســت  چیــزی 
کــم از فرهنــگ  کــم  کــه متاســفانه مــا داریــم 
بــا  روزهــا  ایــن  می شــویم.  دور  اســالمی 
فرهنــگ  اجتماعــی  هــای  رســانه  آمــدن 

دینــی در حــال زیــر و رو شــدن اســت و مــا 
گیریــم.  داریــم از مبانــی اســالم فاصلــه مــی 
بــه طــور مثــال مــا قلــم در دســت داشــتیم و 
ــای  ــن راه ه ــدن ای ــا آم ــاال ب ــتیم و ح ــی نوش م

نــوی ارتباطــی حتــی نامــه هــم نمــی نویســیم. 
کــه زمانــی نمــاد تمــدن اســالم بــوده.  چیــزی 

کــه  را  ایــن رســانه هــا  قســمت های فاســد 
کــه بــرای مــا در  اصــال مثــال نمــی زنــم. چیــزی 
جامعــه هنــد مهــم اســت آن هــم بــه عنــوان 
یــک جامعــه ی غیــر مذهبی امــا همان جا هم 
کــه تمــدن و فرهنــگ  بــه ایــن فکــر افتــاده انــد 
کجــا دارد مــی رود. مــا زمانــی دنبــال علــم  بــه  
و فکــر و رســاله هــا بودیــم. مشــکل مــا ســهل 
انــگاری اســت. انســان ســهل انــگار اســت. 
بایــد تــالش کنیــم و زحمت بکشــیم تا انســان 

واقعــی باشــیم.

و  دینــی  هايــی  تفــاوت  بــا  كشــوری  در  شــما 

مذهبــی بــاال زندگــی می كنیــد. یکــی از ويژگــی های 

امــام رضــا تــوان صحبــت بيــن ادیــان و مذاهــب 

ــد؟ ــی بينی ــور م ــوع را چط ــن موض ــود. اي ب
هســتند  الگــو  مــردم  ی  همــه  بــرای  ائمــه 
دربــار  در  رضــا  امــام  مســلمانان.  تنهــا  نــه 
مأمــون بــود امــا همــان جــا مشــغول مبــارزه بــا 
حکومــت بــود. امــام نشــانگر و هــادی مــردم 
کــه امــام رضــا بــرای ما مهم  اســت . دلیــل ایــن 
کــه در خــود دربــار بــه  اســت همیــن اســت 
گر  کــم ا کــم ظالــم مــی پــردازد. حا مبــارزه بــا حا
اقتــدار داشــته باشــد امــا تقــوا نداشــته باشــد 
بــه راه هــای نــا مناســب مــی رود. همیــن را 
کتــاب خواهد  کنیــم یک  گــر بخواهیــم تفســیر  ا
کــه شــخصیت امــام را بشناســیم. شــد. ایــن 

علی پژمان
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اســتفاده از فرهنــگ رضــوی در هنــد را چطــور 

ارزیابی می كنید؟و چطور می شــود بســطش داد؟
گــر بگوییــم فرهنــگ امــام رضــا محدودیــت  ا
از  ایــم. و ممکــن اســت بعــد  کــرده  درســت 
بیســت ســال و پنجــاه ســال مشــخص شــود 
مــا باعــث ایجــاد یــک بدعــت شــده ایــم. و 
ایــن عنــوان نوعــی بدعــت و افتــراق ســازی در 

جهــان اســالم اســت.
کــه تحــت  مــا یــک فرهنــگ اســالمی داریــم 
اداره  امامــت  ســازمان  و  ائمــه  سرپرســتی 
می شــود و ایــن رمــز وحــدت بیــن مســلمانان 
اســت.عبارت "اولنــا محمــد، اوســطنا محمــد 
کلنــا محمــد" بــه مــا ایــن را  و آخرنــا محمــد و 
کــه فرهنــگ مــا اســالمی اســت و  مــی رســاند 
گــر بــه ایــن روایــت اعتقــاد داشــته باشــیم مــی  ا
کــه فرهنــگ  رضــوی همــان فرهنــگ  فهمیــم 
محمــدی و علــوی اســت و ایــن فرهنــگ هــا 
کنیــم  گــر مــا ایــن افتــراق را ایجــاد  فرقــی نــدارد. ا
بعــد هــا ممکــن اســت قرائــت هــای دیگــری 
کــه نســبتی هــم بــا  از اســالم بوجــود بیایــد 
اســالم نــدارد و حتــی مســلمان هــا بــه جــان 
کــه ابــر قــدرت هــا  هــم بیافتنــد. توطئــه ای 
بیــن  اختــالف  می خواهنــد  و  دارنــد  امــروز 
امــت اســالم ایجــاد شــود مــا نبایــد باعــث و یــا 

کننــده ی آن باشــیم. تشــدید 
نمــی  هــم  مســلمانان  غیــر  دیگــر  طــرف  از 
کــدام اســت.  فهمنــد باالخــره اســالم حقیقــی 
در  را  ائمــه  ی  همــه  الحمــدهلل  هنــد  در  مــا 

ــین  ــام حس ــه ام ــر چ گ ــم ا ــه می دانی ــک درج ی

جایــگاه خاصــی دارد و حتــی غیــر مســلمانان 
هــم بــه ایشــان ارادت دارنــد.

گفتگــوی اســام بــا فرهنــگ هــای دیگــر  ظرفیــت 

بنظــر شــما چیســت؟
مــردم هنــد قلــب وســیعی دارنــد و در حادثه ها 
همــه بــا هــم هســتند. آن هــا مــی بیننــد در دریــا 
کــه بــا طوفــان ســر خــم مــی  گیاهانــی هســتند 
کننــد. مــردم هنــد  کننــد و دوبــاره ســر بلنــد مــی 
همــه ایــن طــور گشــاده دل هســتند. بــه قــول 
عــرب هــا هــر چــه خــوب اســت بگیــر و هرچه بد 

کــن. اســت رهــا 
روی  بایــد  و  اســت  خــوب  انســانی  مســائل 
کنیــم. هندوهــا هــم در هنــد هــم  ایــن هــا تمرکــز 
کننــد و هــم دعــا می کننــد.  مــا  عــزاداری مــی 
هــم از آن طــرف بایــد در برابــر غیــر مســلمانان 
کنیــم و گشــاده  کیــد  بــر مشــترکات انســانی تا
گــر چــه  دل باشــیم. و ایــن طــور هــم هســتیم  ا
گــرا و افراطــی وجــود دارد.  هرجایــی شــدت 
ــد  ــم خوبن ــا ه ــه ب ــا هم ــا عموم ــور م ــا در کش ام
و هــم را بحســاب مــی آورنــد کســی بــا حجــاب 
یــک مســلمان مشــکلی نــدارد و مســلمان از 
بی حجابــی دیگــران ناراحــت نمی شــود.کاله 
کــه نمــاد فرهنگــی هســت هــم در هنــد فــراوان 
گروهــی دســتار و نشــانه ای دارد.  اســت و هــر 
ســال هــا پیــش من مقاله ای نوشــتم بــا عنوان 
گفتــار و هــزار دســتار. هندوســتان کشــور هــزار 

فکر می كنید اين شیوه ی درستی است؟
کشــور مــا همــه ی مذاهــب بــا هــم  بلــه. در 
کــه خــط قرمــز  کننــد و تنهــا  چیــزی  زندگــی مــی 
گر  اســت.ا مســلمان  غیــر  بــا  ازدواج  اســت 
ــی  گاه ــد و  ــده ان ــزه ش ــی مدرنی کم ــاال  ــه ح چ
در  هــم  آزادی  می دهــد.  روی  هــم  ازدواج 
کشــور مــا هســت. راحــت می توانیــم برنامــه 
کنیــم و بنویســیم و حتــی شــوخی و طنــز  برگــزار 
کار  علیــه حکومــت هــم آزاد اســت. حکومــت 
بــه فرهنــگ مردم نباید داشــته باشــند. و این 
کشــور مــا. فرهنــگ اســالمی  قانــون اســت در 
کنــد تــا مــورد نظــر مــردم  بایــد ایــن طــور رشــد 
گیــرد. انبیــا همــه خصــال نیکــو را ترویــج  قــرار 
کــه  کــرده  کردنــد امــا رســول اهلل چــکار  مــی 
مــی شناســند.   ایــن خصــال  بــه  را  او  همــه 
امانــت داری و دروغ نگفتــن جــزو شــاخص 
کــه بواســطه ی آن  هــای رســول اهلل اســت 
کــرده و ایــن خلــق عظیــم  گفتگــو  بــا ســایرین 
راز رابطــه ی پیامبــر بــا ســایرین اســت.پیامبر 
آمــده تــا اخــالق را بــه مــا نشــان بدهــد. پــس 
را  اســالمی  فرهنــگ  خواهیــم  مــی  مــا  گــر  ا
ــد آن خلــق عظیــم را در نظــر  کنیــم بای پیــاده 

داشــته باشــیم و اخــالق را نشــان بدهیــم

گــری  بــا همــه ی ايــن مــوارد، معضــل افراطــی 

ــده ؟ ــود آم ــام بوج ــان اس ــرا در جه چ
گــر مــردم اعالمیــه ی غدیــر را  از لحــاظ دینــی ا

کردنــد ایــن فرقــه هــا بوجــود نمــی  قبــول مــی 
آمــد و از نظــر دنیایــی شــیطان و ابــر قــدرت هــا 
نمــی خواهنــد مــردم در امــن و امــان باشــند و 
ایــن فقــط بــه اســالم منحصــر نیســت. مــا در 
اســالم خزینــه هــای رحمــت خــدا را داریــم و 
آن هــا کــه ایــن را ندارنــد بــرای مــال دنیــا حــرص 
مــی زننــد و نتیجــه ی حــرص درگیــری اســت 
ــا منفعــت خــود را در ایــن میــان ببرنــد. ایــن  ت
مشــکل را ابرقــدرت هــا بوجــود آوردند تا ســود 
خــود را ببرنــد. داعــش و طالبــان و امثــال ایــن 
هــا بــرای ایــن بوجــود آمــده انــد و ایــن مثــال 
مســلمانان بــی خــرد ایــن مســائل فرقــه ای 
را بوجــود آورده انــد. ایــن ســعودی نشســته 
ــت  ــرده اس ک ــا  ــدرت ه ــالم ابرق ــودش را غ و خ
و ادعــا می کنــد هــم منصــب دنیایــی دارد و 
کشــتار اســت. ایــن هــا  خدایــی، امــا مشــغول 
گرفتــه انــد و بــا  حرمیــن شــریفین را در دســت 

امریــکا مــی رقصنــد.
گــر مــا متحــد شــویم قطعــا بــر ابــر قدرت هــا  ا
پیــروز مــی شــویم. مــا بچــه بودیــم و داســتانی 
می خواندیــم کــه پیرمردی  هفت پســر داشــت 
بــه هــر کــدام یــک چــوب داد تا بشــکنند و همه 
شکســتند و بعــد هفــت چــوب بــه آن هــا داد و 
گفت همه با هم بشــکنید ولی نتوانســتند. در 
گــر شــما جــدا باشــید  کــرد ا موقــع مــرگ وصیــت 
گــر متحــد باشــید هیــچ  شکســته مــی شــوید و ا

کــس نمی توانــد شــما را شکســت دهــد. خــدا 

کنــد. خداونــد بــه مــا  ونــد بــر مســلمانان رحــم 
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کنــد از هــر دیــن  جــان داده و  حــق دارد زندگــی 

گــر انســان یــک بــار فکــر کنــد  و مذهبــی باشــد. ا
کار را  بــه جنــگ و خشــونت و قتــل، دیگــر ایــن 
نخواهــد کــرد. یــک مــادر  بــه چــه دشــواری یک 
پســر را جــوان می کنــد و بعــد معلــوم می شــود 
یــک  بــا  اســت  شــده  کشــته  جبهــه  در  کــه 
گلولــه. کمــی فکــر کافــی اســت تــا دســت بلــرزد 
و  گلوله ای شــلیک نکند.حیف اســت انسان 

کــرده اســت. انســانیت خــود ار خــراب 

گــر از امام رضــا و ارتباط  بــه عنــوان آخرين ســوال ا

بــا ایشــان تجربــه ای داریــد با ما در میــان بگذارید.
االن که رســانه ها و وســایل ارتباطی همه چیز 
هســت. قبــل از انقــالب مــن حــرم امــام رضــا را 
ندیــده  هــم  کاغــذ  روی  بــودم حتــی  ندیــده 
شــنیده  را  رضــا  امــام  اوصــاف  فقــط  بــودم. 
ــن  ــه ای از زمی ــدم قطع ــواب دی ــودم. روزی خ ب
گنبــد بلنــد  بلنــد شــد و مــن روضــه را دیــدم دو 
ابــری ســیاه  گلدســته هــا و پشــت روضــه  و 
ــدم  ــودم و نفهمی ــوان ب ــال ها ج ــود. در آن س ب
گفتــم احتمــاال مســجدی باشــد.  چیســت. 
انقــالب شــد و در دوران جنــگ،  بعــد  کمــی 
بــرای مــن توفیــق شــد به مشــهد بیایــم و دیدم 
کــه در خــواب دیــده بــودم.  ایــن همــان اســت 
کــه ابــر ســیاه  کــردم  آن موقــع ایــن طــور تفســیر 
عالمــت جنــگ بــود. امــا االن نصــف تعبیــرم را 
کــه بلنــد  دوبــاره می گویــم آن بخــش از زمیــن 
کــه امــروز ســر افــراز اســت در  شــد ایــران اســت 

جهان و امید دارم همیشه سرفراز باشد. این 
هســت عالقه ی من با امام رضا. روزی رد می 
کــه عکــس حــرم روی دیــوار  شــدم از راهرویــی 
آن بــود و بــه حضــرت در دلــم گفتــم یــا امــام رضا 
کــه مــرا بــه حــرم دعــوت  خیلــی وقــت اســت 
نکــردی در کمتــر از یــک مــاه دعــوت نامــه برایــم 
آمــد و مــن بــه حــرم آمــدم. یکــی از همســایگان 
گرفــت و  مــا فرزنــدش ســرطان مغــز اســتخوان 
گفــت بایــد فرزنــد دیگــر بیــاوری  پزشــک بــه او 
تــا بتــوان از مغــز اســتخوان او پیونــد بزنــد. بــه 

مشــهد آمدنــد.
همــان شــب بچــه در خــواب بزرگــی را دیــد 
بــه  بچــه  کــرد.  تعــارف  شــکالتی  او  بــه  کــه 
نمی توانــم  و  بیمــارم  مــن  گفــت  بــزرگ  آن 
گفــت بخــور تــا بهبــود یابــی  بخــورم. بــزرگ 
و آن بچــه خــورد. بعــد از دو هفتــه آن هــا بــه 
ــری از  هندوســتان برگشــتند و در آزمایــش اث
بیمــاری نبود.ایــن معجــزات امــام رضاســت 

کــه در هنــد هــم مــا این هــا را می گوییــم.
مــی رود  کربــال  بــه  هندوســتان  از  هرکــس 
کــه بــه مشــهد بیایــد و از آن جــا  واجــب اســت 

ــردد. ایــن اســت فرهنــگ  ــه هندوســتان برگ ب
رضــوی و فرهنــگ شــیعه و ایــن طــور می شــود 

کــرد. بــا همــه ی انســان ها ارتبــاط برقــرار 
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ــه  ــوان ب ــا )ع( می ت در طب الرض
ــی  ــتوراتی عموم ــول و دس اص

دســت �پیــدا کــرد

ــرا،  ــل در جامعه الزه ــس از تحصی ــما پ ش
دوره کارشناســی علــوم تغذیــه را گذرانــده 
و اکنــون مشــغول دوره ارشــد علــوم تغذیه 

هســتید و  دکتــرای پزشــکی را از پاکســتان 
گرفته ایــد. لطفــاً کمــی از فعالیت هــای 

خــود در پاکســتان بگوئیــد.
کســتان از جهت امنیتی بهتر بود  که پا زمانی 
از طــرف رایزنــی فرهنگــی اســالم آباد، در هتــل 
5 ســتاره ســرینا، ســمینارهای بزرگ متعددی 
برگــزار می کردیــم. وزرا، اهل ســنت و شــیعیان 
شــرکت می کردنــد. مــن حــدود 3 ســال بخــش 

را اداره می کــردم.  خواهــران خانــه فرهنــگ 
میزگــرد تشــکیل می دادیــم و موضوعاتــی از 
قبیــل ســیره حضــرت زینــب)س( و نقــش زن 
کــردن  کاهــش پیــدا  ح می شــد. اّمــا بــا  مطــر
بــه  شــدند.  محدودتــر  برنامه هــا  امنیــت، 
زبــان اردو مقاالتــی دربــاره انقــالب و نقــش 
را  پزشــکی  درس  وقتــی  بــودم.  نوشــته  زن 
کمــی فعالیت هــای مذهبــی هــم  ادامــه دادم، 
کوتــاه از صــادق  کمرنــگ شــد. چنــد داســتان 
و  چوبــک  صــادق  تجــار،  راضیــه  هدایــت، 
داســتانی  ادبیــات  تاریــخ  از  قســمت هایی 
کــه دو مــورد  کــرده ام  بعــد از انقــالب را ترجمــه 

اول بــه چــاپ رســیده اند.
بــه  کار  رضــا)ع(  امــام  ســیره  مــورد  در  مــن 
خاطــر  بــه  اّمــا  نــداده ام،  انجــام  خصوصــی 
کــه مشــغولم، در مــورد طــّب  رشــته تغذیــه 

الرضــا چیزهــای زیــادی دیــدم. چنــد مقالــه 
تصمیــم  ابتــدا  دیــدم.  متعــددی  روایــات  و 
کارشناســی  داشــتم آن را موضــوع پایان نامــه 
گفــت  اســتادم  اّمــا  کنــم،  انتخــاب  ارشــدم 
کــه این هــا قابــل تعمیــم نیســتند و شــرایط 
کننــده در آن هــا  اقلمــی عربســتان و مراجعــه 
در نظــر گرفتــه شــده اســت. مــن بــه نظــرم آمــد 
کــه ایــن در مــورد همــه آن هــا صــادق نیســت 
و بــا تحقیــق و مقایســه میــان ایــن روایــات 
عمومــی  دســتوراتی  و  اصــول  بــه  می تــوان 
کــرد. بــه طــور ویــژه چــون مــن  دســت پیــدا 
عالقــه زیــادی به مبحــث »پروتئین هــا« دارم، 
ترجمــه  کــه  حدیثــی در طّب الرضــا هســت 
هم شــده و من آن را در ســایت آســتان قدس 
گوشــت نخــوردن تــا  کــه  رضــوی هــم دیــدم 
چهــل روز چــه اثراتــی دارد. مــن بــه ذهنــم 
ــر اســیدآمینه ها تأثیــر  کــه پروتئین هــا ب رســید 
را  پروتئین هــا  این هــا  چــون  و  می گذارنــد 
ــم  ــا ه ــن پروتئین ه ــد و همی ــکیل می دهن تش
دی ان ای را تشــکیل می دهنــد، در حقیقــت 
ژنتیــک  بــر  زیــادی  تأثیــر  گوشــت  مصــرف 
کــه امــام  ــا ایــن نــگاه شــاید ایــن  دارد. پــس ب
گوشــت  روز  چهــل  تــا  کســی  گــر  ا گفته انــد 
نخــورد، روی اخــالق او اثــر می گذارنــد، شــاید 
اســت.  بــوده  ژنتیکــی  تأثیــر  مقصودشــان 
ولــی اثبــات ایــن امــر، پــروژه بزرگــی اســت. 
ــا پیــش از  ــه آی ک ــرد  ک ــد یــک بررســی  البتــه بای
کســی بــه ایــن موضــوع خــاّص پرداختــه  ایــن 

کار  کــه  بررســی هایم  در  مــن  نــه.  یــا  اســت 
مشــکلی هــم بــود، چیــزی نیافتــم. مــن شــش 
ســال در میکروبیولــوژی بــودم. بــا دی ان ای 
کســتان مــا  کارهایــی انجــام دادیــم. اّمــا در پا
کارهــای آزمایشــگاهی مشــکل داریــم.  بــرای 

مخارجــش بســیار بــاال اســت.
از  بسیــــاری  متأســفانه  خاطــر  همیــن  بــه 
هزینه هــای  پرداخــت  تــوان  دانشــگاه ها 

ندارنــد. را  آزمایشــگاهی  تحقیقــات 
کــه فرمودید،  اّمــا در مــورد ســیره اهــل بیت)ع( 
کســتان بــا امــام رضــا)ع( بیشــتر  مــا مــردم پا
آشــنایی داریــم، چــون نســبت بــه مرقــد باقــی 
کــه  ائّمــه، ایشــان بــه مــا نزدیک ترنــد. شــما 
خودتــان اهــل مشــهد هســتید، حتما متوجه 
ــن  ــی از زائری ــل توجه ــش قاب ــه بخ ک ــده اید  ش
و  هســتند  کســتانی ها  پا رضــا)ع(،  حضــرت 
حضورشــان در مشــهد پــر رنــگ اســت. بــه 
کســتانی ها  همیــن خاطــر هــم هســت کــه ما پا

عالقــه زیــادی بــه امــام رضــا)ع( داریــم.

كمــی بيشــتر  در مــورد نگاه تــان بــه طّب الرضــا 
بفرماييد.

خاصــی  نــگاه  بیــت)ع(  اهــل  بــه  مــا  ببینیــد 
داریــم. 

نــگاه  بــه آن هــا  یــک عقیــده درســتی  بــا  مــا 
می کنیــم و منبــع علمشــان را وحــی می دانیــم. 
بــه همیــن خاطــر شــاید مــن یــک دســتاورد 
کنــم.  کنــم و بــه آن روایــت عمــل  پزشــکی را رد 
یــک پژوهشــگر بایــد خیلــی بی طــرف باشــد و 

حسین الهی
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ایــن بــرای مــن خیلــی ســخت اســت.

امــروزه برخــی بــه هیچ وجه از گوشــت اســتفاده 

نمی كنند. آیا پروتئین حیوانی، جایگزینی نــدارد؟
همه دانشمندان قبول دارند که همه پروتئین ها 
در گیاهــان وجــود ندارنــد. مــا دو گونه اســیدآمینه 
در  کــه  غیرضــروری  اســیدآمینه های  داریــم، 
بــدن هــم ســاخته می شــوند، اســیدآمینه های 
کــه در بــدن ســاخته نمی شــوند و در  ضــروری 

پروتئین هــای حیوانــی وجــود دارنــد.
بــه خاطــر همیــن می بینیــم اســالم گفتــه اســت 
قربانــی کنیــد و حتمــا به فقرا برســانید که ســالی 
یکــی دوبــار اســتفاده کنند. البتــه در احادیثمان 
مضــرات مصــرف بیــش از انــدازه گوشــت و مــواد 
ــاًل گفتــه شــده  ــی گفتــه شــده اســت. مث حیوان
حیوانــات  قبرســتان  را  شــکمتان  کــه  اســت 
نکنیــد. زیــاده روی در هــر چیــز بــد اســت. هــم 
علــم می گویــد، هم اخــالق هــم آموزه های دینی 

مــا. همــه بــه میانــه روی ســفارش می کننــد.

و  طّب الرضــا  زمینــه  در  كــه  فعالیت هايــی  از 

طب اســامی در مشــهد انجام شــده و می شــود 

اّطــاع داریــد؟
مــن فقــط یــک بــار در میــان بررســی هایم بــه 
کاهــش  یــک مقالــه دربــاره اثــرات زیــارت بــر 
کــردم. ایــن البتــه در حــوزه  افســردگی برخــورد 
آن  تغذیــه،  حــوزه  در  اســت.  روان شناســی 
کــه اینجــا بــا مســئولین هــم صحبــت  گونــه 
کــردم، کار علمــی چشــم گیر و عمــده ای انجام 

کار مشــکلی هــم هســت، بــه  نشــده اســت. 
ــد. ــدا می کن ــی پی ــه دین ــه جنب ک ــوص  خص

كار را ســخت تر  كــردن  آیــا جنبــه دینــی پيــدا 

كامــًا بی طــرف بــود؟  می كنــد؟ آیــا الزم اســت 
کــه نتیجــه را از منبــع دیگــری  آیــا از ایــن جهــت 
ــه روش  ــم آن را ب ــد داری ــا قص ــم و تنه یافته ای
ســاده تر  کارمــان  کنیــم،  اثبــات  تجربــی 

نیســت؟
ایــن کــه واضــح اســت کــه مــا در پژوهــش بــه ایــن 
معنــا بی طــرف نیســتیم و همــواره پیــش از انجــام 
کــه  آزمایشــات، فرضیــه ای را در نظــر می گیریــم 
بــه نوعــی پاســخ پیشــینی مــا بــه مســأله اســت. 
کــه نتیجــه تحقیــق بــه اثبــات  حــال بایــد دیــد 
فرضیــه منجر می شــود یا به نقیــض آن. بنابــر این 
می تــوان گفــت هیــچ تحقیقــی بی ثمــر نیســت. 
نهایــت امــر این اســت که اثبات می شــود فرضیه 
شما نادرست بوده است. شاید نتوانید به یک 
نتیجــه ایجابــی دســت پیــدا کنیــد، اّما همیــن که 
فهمیدید فرضیه شــما جواب درســتی نیســت، 

خــودش یــک نتیجــه اســت.
بنابــر ایــن علــی رغــم اینکه ما یــک پیش بینی 
کنیــم تــا حــد  از تحقیــق داریــم، بایــد تــالش 

تــوان در فرآینــد تحقیــق، بی طــرف باشــیم.

گــر در تحقیقمــان  كــه حتــی ا گفــت  آیــا می تــوان 

ــی  ــا حّت ــم، ی كنی ــات  ــت را اثب ــتیم آن  روای نتوانس

كرديــم، بــاز هــم بــه  نادرســت بودنــش را اثبــات 

روایــت عمــل می كنیــم؟ آیــا تعّبــد در عرصــه علوم 

تجربــی جــا دارد؟
 در حیطــه امــور ماورایی و متافیزیک، 

ً
مســلما

ــدارد و  ــوان اثبــات چیــزی را ن دانــش تجربــی ت
مــا متعّبــد بــه روایات هســتیم. وقتی می گویند 
روحــی هســت، می گوییــم هســت. اّمــا اینجــا 
پدیده هــای  و  تجربــی  دانش هــای  حیطــه 
مــا  کــه  اســت  چیزهایــی  اســت.  فیزیکــی 
می فهمیــم. می گوینــد ایــن را بخــوری، ایــن اثــر 
گــر کســی  را دارد. این هــا جنبــه مــاّدی دارنــد. ا
قبــول نکنــد، از دیــن خــارج نمی شــود. ممکن 
کســی چیــز دیگــری بــه فکــرش برســد.  اســت 
ــاد داده  کــردن را هــم خــود قــرآن بــه مــا ی فکــر 
اســت. بــه هــر حــال نتیجــه تفّکــر می توانــد 
درســت باشــد، می توانــد غلــط باشــد. اّمــا بــه 
هــر حــال ایــن عرصه، عرصه حساســی اســت 

 نیــاز بــه یــک مشــاور مذهبــی دارد.
ً
و قطعــا

مــن بــا چنــد نفــر از پاكســتان كــه گفتگــو داشــتم، 

نسبت به وضعیت رسانه ای پاكستان گله مند بودند.

رســانه آن جــا قیــد و بنــدی نــدارد. مــا فقــط 
بچه هــای  می بینیــم.  را  ایــران  کانال هــای 
مــن در خانــه فارســی صحبــت می کننــد. مــن 
کــه ایرانی هــا ماهــواره  خیلــی تعّجــب می کنــم 
در  مــا  می بیننــد.  را  خارجی هــا  می گذارنــد 
ــرای  ــم. ب ــم نمی بینی ــای اردو را ه ــه کانال ه خان
تبلیــغ یــک کــرم مردانــه هــم از خانــم بــا پوشــش 
گر کسی بخواهد  نامناسب استفاده می کنند. ا
ــد از  کنــد، نبای کســتان فرزنــدش را تربیــت  در پا

کنــد؛ حّتــی ســریال ها. بــه  ماهــواره اســتفاده 
گــر کســی در ایــران از ســریال های ایــران  نظــرم ا
اســتفاده نکنــد، مشــکل دارد. کســی در ایــران 
زندگــی می کنــد خیلی خوشــبخت اســت. شــما 
در خــارج ایــران خــالف جهت رودخانه حرکت 
می کنیــد، اّمــا در ایــران رودخانــه هــم جهــت بــا 
حرکــت شــما اســت و حرکــت شــما را ســرعت 
می بخشــد. یکــی از دوســتان مــن می گفــت، 
کســتان بیاوریم تا  باید هر ایرانی را یک بار به پا
قــدر کشــورش را بدانــد. نمی خواهــم از کشــورم 
کم توقع انــد اّمــا  بــد بگویــم، مــردم مــا خیلــی 
حقیقــت را بایــد گفــت و قطعــا بــه لحــاظ رفاهــی 

ــر هســتند. مــردم ایــران برخوردارت
در مصاحبــه قبلــی از مــن پرســیدند چــرا امــام 
امــام  نــه؛  گفتــم  کــردی؟  انتخــاب  را  رضــا)ع( 
کــرد. ســه ســال قبــل،  رضــا)ع( مــرا انتخــاب 

تلویزیــون ایــران مراســم والدت امــام رضــا)ع( 
را از حــرم مطّهــر پخــش می کــردم. مــن در خانــه 
گریــه ام گرفــت. گفتــم چنــد  تنهــا بــودم. خیلــی 
ســال شــده اســت نیامده ام. گفتم امام رضا)ع( 
کنــی؟! مــن ســال ها از  نمی توانــی مــرا دعــوت 
فعالّیت هــای مذهبــی ام فاصلــه گرفتــه بــودم 
اّمــا دو ســال بعــد، دقیقــا در ایــام والدت امــام 
ــوت  ــان دع ــرم ایش ــت ح ــرف تولی ــا)ع( از ط رض
شــدم، بــدون اینکــه از دم در خانــه تــا اینجــا 
هزینــه ای پرداخــت کنم. تنها خواســته ام هــم از 
شــما ایــن اســت کــه هــر بــار حــرم می رویــد برایــم 

کنیــد. دعــا 
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فقــط  زادگان  امــام  معرفــی 
نیســت اوقــاف  وظیفــه 

معــاون  شــرفخانی  احمــد  االســام  حجــت 

امــور  و  اوقــاف  اجتماعــی ســازمان  و  فرهنگــی 

امــام  میــاد  ایــام  را  او  اســت  كشــور  خیریــه 

دربــاره  و  كرديــم  ماقــات  مشــهد  در  رضــا)ع( 

امــام زادگان كشــور و ضــرورت معرفی آنها حرف 

گــو پيــش روی شماســت. گفــت و  زديــم. ايــن 

آقای شــرفخانی شــما جــزو متولیــان اصلی بقاع 

كــه بيش از دیگــران از  متبركــه در كشــور هســتید 

ارادت و عــرق عجیــب مــردم مــا نســبت بــه امــام 

كشــور هــر  زادگان مطلــع هســتید در جــای جــای 

كــه نشــانی از ائمــه یــا یکــی از فرزنــدان  نقطــه ای 

آن هــا دارد مــردم آن مــکان را مثــل نگینــی در بــر 

گیرنــد و بــا عاقــه و عشــق نســبت بــه ائمــه  مــی 

ايــن مــکان هــای مقــدس را محترم می شــمارند 

و بــه زیــارت بــارگاه امــام زادگان مــی رونــد. در 

كشــور یکــی از روزهــای مــاه ذی القعــده  تقويــم 

شــده؛  نامگــذاری  زادگان  امــام  روز  نــام  بــه 

ســوالم ايــن اســت بــرای معرفــی امــام زادگان 

كارهايــی  و نشــان دادن ســازمان اوقــاف چــه 

كنــون انجــام داده؟ تا

ــه در  نامگــذاری روز امامــزادگان و بقــاع متبرک
قالــب جشــنواره امــام رضــا)ع( اتفــاق افتــاد 
کــه البتــه بســیار اتفــاق مبارکــی بــود مــن جــزو 
ــه جشــنواره امــام رضــا)ع(  ک کســانی هســتم 
را یکــی از جشــنواره هــای اثرگــذار و جریــان 
در  خصــوص  بــه  دانــم.  مــی  فرهنگــی  ســاز 
کارهای  عرصــه بیــن الملــل در این جشــنواره 
خوبــی انجــام شــده. امــا در پاســخ بــه ســوال 
ــا ســاختارهای  دولتــی  ــه ب ک گویــم  شــما مــی 
ــوان فرهنــگ را در جامعــه  کمیتــی نمی ت و حا
کــرد. آنهــا فقــط می توانند بســترها را  نهادینــه 

کننــد. فراهــم 
کار فرهنــگ ســازی و نهادینــه ســازی توســط   
کــه  مــردم انجــام می شــود. یکــی از روزهایــی 
کرامــت نامگــذاری شــده، روز تکریــم  در دهــه 
کــه در ایــن  و بزرگداشــت امامــزادگان اســت 

زمینــه بایــد فرهنــگ ســازی شــود.

هجــرت  بــا  كــه  اســت  مشــهور  تاريــخ  در 

ــوی  ــه س ــام زادگان ب ــی از ام ــا)ع( موج ــام رض ام

مرقــد  مــا  كشــور  در  كردنــد  مهاجــرت  ايــران 

كاظــم)ع(  موســی  امــام  فرزنــدان  از  بســیاری 

ــدار برادراشــان در  ــه امیــد دی ــه آنهــا ب ك قــرار دارد 

خراســان بــه ســوی ايــران آمدنــد مثــل حضــرت 

و... شــاهچراغ)ع(  معصومــه)س(، 
گر پازل هجرت استراتژیک حضرت علی   ا

ً
قطعا

کنیــم می بینیــم،  ابــن موســی الرضــا را بررســی 
حضــرت بــا هــدف خاصــی وارد ایــران شــدند 
و قبــل از ایــن هجــرت، ائمــه بــا  راهبــرد خاصــی 

فرزندان خود را به ســوی ایران فرســتادند. مثل 
امــام باقــر)ع(، یا امام جعفــر صــادق)ع( فرزندان 

خودشــان را  بــه کشــور مــا رهســپار کردنــد.
ــن موســی الرضــا   ــا هجــرت حضــرت علــی اب ب
کشــور مــا رخ داد و موجــی  اتفــاق عجیبــی در 
از نــوادگان و بــرادران و بــرادر زادگان اهــل بیــت 
عصمــت و طهــارت وارد ایــران شــدند االن 

کشــور وجــود دارد. 8051 بقعــه امامــزاده در 
کــه در بیــن  ایــن اتفــاق بــه ایــن دلیــل بــود 
ــل  ــه اه ــبت ب ــه نس ــب و عالق ــران ح ــردم ای م
بیــت فــراوان بــود و ایرانــی هــا میزبانــی خوبــی 

از فرزنــدان ائمــه داشــتند.
کشور ما زیرساخت  گفت در  پس باید دقیقا 
حضــور امــام زادگان بــه شــدت فراهــم و آمــاده 
و  والیــی  فرهنــگ  شــد  باعــث  همیــن  بــود 
فرهنــگ اهــل بیــت در جامعــه ایــران توســعه 
کنــد و حکومــت هــای اهــل بیتــی یــا بــه  پیــدا 

تعبیــری فرهنــگ اهــل بیتــی و علــوی و شــیعی 
در مناطــق مختلــف کشــور پایــه گذاری شــود.

الکاظــم)ع(  موســی  ابــن  احمــد  حضــرت 
کــه همــان شــاهچراغ اســت بــا حــدود 700 
علیــه  اهلل  ســالم  معصومــه  وحضــرت  نفــر  
ابــن  صالــح  حضــرت  و  نفــر   400 حــدود  بــا 
موســی الکاظــم بــا جمــع زیــادی وارد ایــران 
شــدند و ایــن ورود یــک ســیر هدفمنــد بــود 

ــه صــورت  ــه مــردم ایــران ب ک و شــاهد بودیــم 

ــا فرهنــگ اهــل بیــت آشــنا شــدند  گســترده ب

و حکومت هــای شــیعی و علــوی در مناطــق 

کشــور تشــکیل شــد.همان حضــور  مختلــف 
کــه الحمــداهلل امــروز حکومــت شــیعی در  بــود 

کشــور برپــا هســت. ایــن 
کــه بگویــم همــه مــا مدیــون  گفتــم  ایــن هــا را 
و  شــدند  کشــور  ایــن  وارد  کــه  امامزادگانــی 
کردنــد امــا فرهنــگ  ســختی و فشــار تحمــل 
کردنــد. کشــور مــا پایــه ریــزی  اهــل بیــت را در 

کــه  کــرد  ایجــاب مــی  ایــن حضــور باشــکوه 
کنیــم البتــه ایــن احتــرام و  مــا آنهــا را تکریــم 
تجلیــل همیشــه بــه شــکل زیبایــی از ســوی 
خــود مــردم اتفــاق مــی افتــاده امــا مــا نیــاز بــه 
امســال  داریــم  و  داشــتیم  ســازی  فرهنــگ 
بــه  نســبت  داشــتیم  کــه  ریــزی  برنامــه  بــا 
گذشــته، برنامــه هایــی متنــوع در  ســال های 
کشــور  برگــزار  371 امامــزاده و بقعــه سراســر 
زیــر  کاروان  حضــور  امامــزاده  در 167  شــد. 
ســایه خورشــید را باتمرکــز بــر  فرهنــگ رضــوی 

بــا حضــور  و  31  همایــش علمــی  داشــتیم 
خصــوص  بــه  فرهیختــگان،  اندیشــمندان، 

اســاتید حــوزه و دانشــگاه برگــزار شــد.
کنــار آن هــم در 1700 امامزاده نمایشــگاهی  در 
امامــزادگان  و  رضــوی  فرهنــگ  براســاس  را 

ــم. کردی ــزار  برگ
و دهه کرامت فرصتی شد تا بتوانیم با استفاده 
از ظرفیت جشنواره عظیم فرهنگی هنری امام 

را در  بیــت  رضــا)ع(، فرهنــگ رضــوی و اهــل 

جامعه ترویج و تبلیغ کنیم تا انشاءاهلل جامعه 

مــا، جامعــه فرهنگ ســاز رضــوی باشــد.

صدیقه رضوانی نیــا
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كــه ذهــن همــه مــا را درگیــر  یــک ســوال مهــم 

اینکــه  بــا وجــود  كــه  ايــن اســت  كــرده اســت. 

انبوهــی از امــام زادگان بــه خصــوص فرزنــدان 

حــوزه  در  ايــران،  در  كاظــم)ع(   موســی  امــام 

كار نشــده مثــا در  امامــزادگان رضــوی خــوب 

اســم  بــه  هســت  ای  امامــزاده  رشــت،  شــهر 

كــه خواهــر امام رضا علیه الســام  فاطمــه اخــری 

اختتامیــه  كــه  اشــرفیه  آســتانه  در  و  اســت 

جشــنواره رســانه های رضــوی هــر ســال آنجــا 

الديــن  جــال  ســید  بــارگاه  می شــود،  برگــزار 

كاخــک  اشــرف، بــرادر امــام رضــا )ع(اســت یــا در 

گنابــاد محمــد عابــد بــرادر امــام رضــا هســتند 

كار نشــده و مــردم  ولــی درمــورد آن هــا خــوب 

آن هــا را نمــی شناســند. مثــا در آســتانه اشــرفیه 

خــوب جــا دارد ايــن بــارگاه بــه لحــاظ ســاختمان 

و ســاخت و ســاز وضعیت بهتری داشــته باشــد، 

و مــردم بيشــتر ایشــان را بشناســند. گنابــاد هــم 

كنید فقط یک عکس از اين  گوگل جســتجو  در 

امامــزاده پيــدا می كنیــد. آن هــم شــاید بــا توجــه 

كــه شــناخته شــده و مــردم بــه  بــه قنــات  قصبــه  

كــه امامــزاده ای  آن جــا رفتنــد، متوجــه شــدند 

ــت  ــون اس ــا مدف ــد هــم آنج ــد عاب ــام محم ــه ن ب

كــه مــن شــنیده ام ایشــان بــه همــراه شــاهچراغ 

بافصــل  فرزنــدان  جــزو  و  شــده  ايــران  وارد 

گچســاران  امــام موســی الکاظــم)ع( اســت. در 

ــه  ك هــم مرقــد حضــرت بــی بــی حکیمــه اســت 

مــن شــنیده ام شــیعیان حــوزه خلیــج فــارس 

ايــن  مــن  دارنــد...  عاقــه  خیلــی  ایشــان  بــه 

كــه بگويــم چــرا در حــوزه  توضیحــات را دادم 

امامــزادگان رضــوی هــم بــه لحــاظ ســاختمان 

و معمــاری و هــم بــه لحــاظ اینکــه مــردم بایــد 

كار نشــده؟ بيشــتر ايــن هــا را بشناســند، خــوب 
 ایــن مســاله دو علــت دارد یــک امامزادگانــی 
وارد  بیــت  اهــل  نــوادگان  و  فرزنــدان  از  کــه 
ایــران شــدند، بــه جهــت اینکــه در دوره بنــی 
امیــه و بنــی عبــاس، ظلــم و جنایــت فراوانــی 
ــل  ــدان اه ــی از فرزن ــا نام ــد و هرج ــا ش ــه آنه ب
آنهــارا  کــه  بودنــد  داده  دســتور  بــود،  بیــت 
کننــد و اصــال یکــی از  بکشــند و آزار و اذیــت 
علــل هجــرت ایــن بزرگــواران همیــن موضــوع 
کــه وارد ایــران مــی  اســت.  لــذا  ایــن بزرگــواران 
کــه مخفــی  شــدند تــا مــدت هــا مجبــور بودنــد 
کمیــت ظالم و  باشــند مثــال جنگی که بین حا
کاروان احمــد ابــن موســی الکاظــم)ع( اتفــاق 
کــه ایــن عزیــزان در مناطق  افتــاد، باعــث شــد 
کنــده شــوند و تــا مــدت هــا  مختلــف کشــور پرا
کردند  اســم و رســمی از خودشــان علنی نمی 
کنند.  تــا بتواننــد بــا صحــت و ســالمتی زندگــی 
ظالــم  کمیــت  حا گــر  ا دانســتند  مــی  چــون 
متوجــه حضورشــان شــود، اجــازه نخواهنــد 

کار تبلیغــی و ترویجــی انجــام دهنــد. داد 
 لــذا در تاریــخ راجــع بــه زندگــی و ســیره ایــن 
نکتــه دیگــر  نوشــته شــده.  کمتــر  بزرگــواران 
کــه مدیریــت ایــن بقــاع متبرکــه  ایــن اســت 
بــه صــورت مردمــی اســت. از همــان زمــان هــا 

ســاخت بقــاع و توســعه آن به صــورت مردمی 
بــوده اســت و ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه 
براســاس ســاختار مردمــی آن را اداره می کنــد. 

مــن تعجب می كنم، وقتی به طبــس می رويم، 

امامــزاده ای بــا آن شــکوه و زيبايــی و معمــاری بــی 

نظیــر كــه اتفاقا خیلــی هم مــردم بــه ایشــان ارادت 

دارنــد یــا در آســتانه اشــرفیه یــا در كاخــک گنابــاد یــا 

حتی در همین مشــهد اين امام زادگان چنان كه 

بایــد بــه مــردم معرفــی نشــده انــد طــوری كه مــردم 

در مشــهد نمــی داننــد در چند متری بــارگاه رضوی 

چنــد امامــزاده مهــم وجــود دارد... 
ایــن حرف درســت اســت. حتی بعــد از پیروزی 
کمیتــی  انقــالب، بــه ایــن موضــوع توجــه حا
کارهــای ایــن شــکلی هــم  نشــده اســت. در 

کمیــت زیرســاخت و عرصــه را فراهــم  ــد حا بای
الحمــدهلل  مــا  اخیــر  ســال  چنــد  در  می کنــد. 
کارهــا را انجــام دهیــم،  کــرده ایــم ایــن  تــالش 
کــه در مناطــق مختلــف  کنگــره هــای موضوعــی 

برگــزار می کنیــم بــا همیــن نــگاه اســت. تــا قبــل از 
ســال 92 در کشــور ما، روزی به اســم روز تجلیل 

و بزرگداشــت امامــزادگان وجــود نداشــت. 

كرامــت و جشــنواره  ايــن هــم از بــركات دهــه 

امــام رضاســت.
بلــه... هــر ســال مــا 4-5 کنگــره برگــزار می کنیم 
و تــالش داریــم در بیــن مــردم تبییــن شــود 
کــه ایــن امامــزاده خواهــر امــام اســت، ایــن 
امامــزاده بــرادرزاده امــام، یــا نــوه امــام اســت. 

کار تبلیغاتــی می کنیــم. یعنــی 
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حداقل برای معرفی اين امام زادگان  مستندهايی 

ــا  ــت، ت ــا اس ــی گوی ــر خیل ــاخت. تصوي ــوان س می ت

اینکــه صرفــا كار مکتــوب انجــام شــود.
ببینیــد مــا بــرای بیــش از 460 امامزاده مســتند 

تلویزیونــی ســاخته ایم. 

االن بــرای امامــزاده بــی بــی حکیمــه و محمــد 

عابــد مســتند ســاخته شــده؟
بلــه مســتند مفصــل هــم ســاخته شــده. خــود 
ــالم اهلل  ــه س ــی حکیم ــی ب ــرت ب ــتند حض مس
علیها ســه بار از ســیمای جمهوری اسالمی در 
ســاعت هــای پر بیننده پخش شــده . عــالوه بر 

آن فیلــم هایــی در حــال آماده ســازی اســت.
دارنــد  دوســتان  هــم  الملــل  بیــن  عرصــه  در 
کشــند. در بعضــی مناطــق ایــن  زحمــت مــی 
کارهــا انجــام شــده اســت. امــا در بعضــی جاهــا 
 اطالعات مــا، اطالعات 

ً
مشــکلی داریم، بعضا

شــجره نامــه ای امامــزادگان اســت.
پــس ما خیلی محــدود می توانیــم کار تبلیغاتی 
کنیــم. امــا حضــور مــردم و ارتبــاط معنــوی مــردم 
کــه از ایــن امامــزادگان  کراماتــی  و مهــم تــر از آن 
دیــده انــد، اثرگــذاری در بیــن منطقــه اســت. 
ایــن نکته مهم اســت که این امامــزادگان فقط 
در مناطــق خودشــان شــناخته شــده اند و بــه 

صــورت کالن شــناخته شــده نیســتند. 

كــه ايرانــی هســتم مثــل انبــوه آدم هايــی  مــن 

كننــد، بــارگاه بــی  كــه در ايــن شــهر زندگــی مــی 

بــی حکیمــه)س( را ندیــده انــد. و حتــی ایشــان 

را نمــی شناســند البتــه بــارگاه ایشــان در منطقــه 

ای صعــب العبــور و ســخت قــرار دارد. ولــی مــن 

ــارس و  ــج ف ــوزه خلی ــا از ح ــوه آدم ه ــنیدم انب ش

كشــور مــی آینــد و بــارگاه خواهــر امــام  خــارج از 
كننــد حتــی محمــد  گچســاران را زیــارت مــی  در 
كــه حــدود دو ســاعت بــا مشــهد  گنابــاد  عابــد در 
فاصلــه  دارد را خیلــی از ماهــا هنــوز ندیــده ايــم و 

زیــارت نکــرده ايــم. اما مــی دانم كه ایشــان انبوه 
كســتان  كســتانی دارد. سركنســول پا زائــران پا

كــه اتفاقــا  هــم  آنجــا رفــت. منظــورم ايــن اســت 
فرهنگ ســازی نشــده  و انگشــت اشــاره مــا هــم 

كــه بایــد در  بــه ســمت ســازمان اوقــاف  اســت 
كار جــدی انجــام مــی داده... ايــن حــوزه 

نه من قبول ندارم که اصال کار نشده ما به اندازه 
کــرده ایــم. االن تمــام اطالعــات  تــوان مــان کار 
بقــاع متبرکــه در پرتــال جامــع امامــزادگان کــه بــه 
آدرس Emamzadegan.ir موجــود اســت که 
کــرده ایــم.  قبــال نبــود و مــا ایــن را راه انــدازی 
کنگــره های موضوعــی را در  نکتــه دیگــر اینکه 
کــرده ایــم. االن هــر ســال  کشــور شــروع  کل 
کنگــره را برگــزار می کنیــم. نامگــذاری روز   5-4
امــام زادگان وبرگــزاری همایــش  و بزرگداشــت 
در مناطــق مختلــف خــودش تاثیرگــذار بــوده. 
رســانه  از  بایــد  را  موضوعــات  از  بعضــی  امــا 

ــق  ــنایی عمی ــردم اش ــا م ــم ت کنی ــری  ــی پیگی مل
کــه  گــر  بــا ایــن نــگاه  کننــد.. رســانه ملــی ا پیــدا 
امــام زادگان پیشــینه تمــدن اســالمی ایرانــی ما 
هســتند بــه این موضوع نگاه کند خیلــی ماجرا 
متفاوت می شــود. اصال اعتقادم این اســت که 
همــه باید ورود پیدا کنند تــا امام زادگان معرفی 
گــر بــا ایــن نــگاه باشــد همــه دســت بــه  شــوند. ا
دســت هــم مــی دهیــم و اتفــاق خوبــی مــی افتد. 
گــر ایــن نــگاه باشــد که چــون این مربــوط به  امــا ا
ــد  ســازمان اوقــاف اســت و ســازمان اوقــاف بای

ایــن کار را انجــام دهــد اتفاقــی نمــی افتــد. 
بــه نظــر مــن نــگاه مــا نســبت بــه امــام زادگان 
کشــور  بایــد اســتراتژیک باشــدحضور آنهــا در 
کشــور برجــای  مــا تاثیــرات شــگرفی در ایــن 

گذاشــته اســت.
ــا صــدا و ســیما انجــام  کار را ب ــگاه ایــن  ــا ایــن ن ب
ــا  ــزادگان ب ــرای کل امام ــک دوره ب ــم. ی ــی دهی م
نگاه معماری کار تصویری انجام شــده. همین 
االن، شــاید در بعضــی شــبکه هــا دیــده باشــید 
ــم  ــرده ای ک ــروع  ــزاده کارش را ش ــدود 113 امام ح
کــه فیلمبــردای ســه الــی چهــار دقیقــه ای اســت 
کــه خیلــی جذابیــت خاصــی دارد و بــه صــورت 
هوایــی فیلمبــرداری انجــام می شــود مختصــری 

هــم اطالعــات آن امامــزاده داده می شــود. 

ســاخته  كــه  مســتندهايی  ايــن  هرحــال  بــه 

می شــوند بایــد تمــام ابعاد را نشــان بدهنــد. مثًا 

گچســاران، شــهری  مــن یــک مســتند دیــدم از 

كــه گاز دارد، سرســبز اســت. در ايــن مســتند امــام 

كــه معرفــی مــی كردنــد بقیــه جذابيت هــای  زاده را 

شــهری هــم در آن بــود خــب اینجــوری اين خیلی 

ايــن  بگوینــد  صرفــا  اینکــه  امــا  اســت.  جــذاب 

فاطمــه .... خواهــر امــام رضاســت و در شــهر 

جذابيــت  خیلــی  اســت  ممکــن  اســت  رشــت 

نداشــته باشــد.

بایــد نــگاه جامعــی باشــد بــه خصــوص نکتــه ای 
كراماتــی از  كــه حضرتعالــی هــم فرمودیــد مــردم 

ايــن امــام زادگان دیــده انــد و بــا آنهــا ارتبــاط روحــی 

و قلبــی دارنــد. 
نکتــه دیگــر اين اســت كه حضوریــک  امامزاده 
در یــک شــهر یــک تمــدن و بــه یــک عقبــه تاریخی 
بــرای آن ســرزمین بــه وجــود آورده اســت یعنــی 
علــت  بــه  شــده اند،  وارد  امامــزادگان  هرجــا 
عاقــه مــردم بــه آنــان، خــود شــهر از آبادانــی و 

شــکوه ويــژه ای بهــره منــد شــده...

کــه امامــزاده  شــاخصی   بلــه در هــر جایــی 
بــوده توســعه هــم جانبــه اتفــاق افتــاده و ایــن 
توســعه و پیشــرفت هــم حــول محــور امامزاده 
ــاده اســت. االن هــم ایــن موضــوع  اتفــاق افت

صــادق اســت هرچنــد مــا معتقدیــم همــه در 
کار را  معرفــی امــام زادگان باید بکوشــند و این 

کار ســازمان اوقــاف نبیننــد.  بــه عنــوان 
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ترکــی  بــه  عشــق  والیــت  ســریال  دوبلــور 
اســتانبولی:

برای ترویج فرهنگ اهل بیت 
تاکتیک ها و روش هایمان 

را عوض کنیم

ــتایی از  ــد روس ــاز، متول ــرک ایلم ــاء ت ضی
ــت  ــوان اس ــرز نخج ــر در م ــهر ایغدی ش
ــای  ــته ه ــه از گذش ــه ک ــهری در ترکی ش
دور تــا کنــون شــیعه نشــین بــوده 
ــوان  ــدس ج ــن مهن ــت.جوانی های ای اس
تــرک مصــادف بــا حــوادث انقــاب 
ــامی  ــن اس ــه در انجم ــود او ک ــامی ب اس
ــان  ــن آلم ــلمان در برلی ــجویان مس دانش
فعالیــت می کــرد بــه دلیــل تفکــرات 
ــری  ــداد دیگ ــراه تع ــی هم ــیعی و انقاب ش
از دانشــجویان، دســتگیر و بــه زنــدان 
ــز  ــاز نی ــرک ایلم ــاح ت ــرادرش ص افتاد.ب
ــر  ــه س ــان ب ــدان آلم ــال ها در زن آن س

می بــرد.
ضیــاء در دانشــگاه تهــران تــا مقطع ارشــد 
ــه  ــرده و ب ــل ک ــوق تحصی ــته حق در رش

ــی دارد. ــرکت حقوق ــل ش ــن دلی همی
او دوبلــور ســریال والیــت عشــق بــه ترکی 

اســتانبولی اســت در دو کشــور آلمــان 
و ترکیــه فعالیــت می کنــد و فعالیــت 

ــی دارد. ــری و حقوق ــی و هن فرهنگ
ــود و  ــو آرام ب ــول گفتگ ــام ط ــا در تم ضی
ــردان  ــم م ــه رس ــی زد و ب ــرف م ــمرده ح ش
مســلمان در تمــام طــول گفــت گــو حتــی 
یکبــار هــم در چشــم هــای مــن بــه عنــوان 
یــک خبرنــگار زن خیــره نشــد تــا آنچــه از 
ایــن گفتگــو در ذهنــم نقش مــی بنــدد و هر 
ــد، ایــن خصلــت  ــا مــی آی وقــت اســم ضی
برجســته او کــه یکــی از صفــات بــارز مــردان 

مســلمان اســت در ذهنــم تداعــی شــود.
ــوری  ــت های جمه ــاد از سیاس ــم انتق او ه
ــا  ــن انتقاده ــا در همی ــت ام ــامی داش اس
هــم هویــت شــیعی و اســامی اش بیشــتر 
ــرد و  ــی ک ــه م ــب توج ــزی جل ــر چی ازه
اینکــه او هــم مثــل خیلــی از مســلمان هــا 
ــی  ــس م ــامی نف ــای اس ــوای آرمانه در ه
ــیع  ــب تش ــت مذه ــت داش ــید و دوس کش
بــه عنــوان مذهبــی نمونــه در دنیــای امروز 

ــد. ــان ده رخ نش
با ضیــاء تــرک ایلمــاز در حاشــیه برگــزاری 
مجمــع جهانــی خادمــان فرهنگ رضــوی در 
جــوار بــارگاه  رضــوی و در قالــب جشــنواره 
ــو  ــه گفت و گ ــا)ع( ب ــام رض ــی ام بین الملل

. نشستیم

كــه  لطفــا خودتــان را معرفــی بفرماييــد ايــن 

كجــا بــه دنیــا آمــده اید و تحصیاتتان چیســت؟ 
بنــده ضیــاء تــرک ایلمــاز، متولــد 1960 میالدی 
ایغدیــر  شــهر  تابــع  روســتاهای  از  یکــی  در 
ارمنســتان  مــرز  در  و  ترکیــه  شــرق  در  واقــع 
ابتدایــی  تحصیــالت  هســتم.  نخجــوان  و 
ترکیــه  شــرق  شــمال  در  شــهر  همــان  در  را 
گذرانــده ام. تحصیــالت متوســطه را در شــهر 
اســتانبول و ازمیــر گذراندم. بعد از تحصیالت 
بــه  شــدم،  آنــکارا  دانشــگاه  وارد  متوســطه 
کــه  علــت مســائل سیاســی و اغتشاشــاتی 
کــردم. در  آن دوره بود،بــه آلمــان مهاجــرت 
آلمــان حــدود 4 ســال بعــد از یادگیــری زبــان 
آلمانــی در رشــته شــیمی درس خوانــدم و بــه 
علــت فعالیــت هــای سیاســی دانشــجویی 
اســالمی  جمهــوری  بــا  منافقیــن  درگیــری  و 
گروهــی از دانشــجویان از  ایــران در آلمــان، بــا 
کشــورهای مختلف ترکیه، ایران، افغانســتان 
بــه زنــدان افتادیــم. دولــت آلمــان از منافقیــن 
کــه علیه  کــرد و مــا را  حمایــت و طرفــداری مــی 
کردنــد.  منافقیــن فعالیــت داشــتیم  مجــازات 
امــام  انقــالب اســالمی و  از  بــه جــرم دفــاع 

خمینــی شــش مــاه زنــدان بــودم. 

کــه  کردنــد  بعــد از آزادی از زنــدان، مــرا مجبــور 
کنم. من بــه ناچار همان موقع  آلمــان را تــرک 
بــه ایــران آمــدم. در ایــران ضمــن تحصیــل 
در دانشــگاه ایــران، در بعضــی از نهادهــای 
ــرون مــرزی  ــردم مثــال در بخــش ب ک کار  ایــران 
صــدا و ســیما. در مجمــع جهانــی اهــل بیــت 
در بخــش اروپــا بــه عنوان کارشــناس کار کرده 
ام. بعــد از اتمــام تحصیالتــم به ترکیه برگشــتم 
را  کار خــودم  بــه عنــوان مشــاور حقوقــی  و 
کــردم. بیشــتر بــا شــرکت هــای ترکیــه ای  آغــاز 
کننــد، بــه عنــوان مشــاور  کار مــی  کــه بــا ایــران 
حقوقــی آن شــرکت هــا فعالیــت دارم و بیــن 

ترکیــه و ایــران در حــال رفــت و آمــد هســتم.

چه فعالیت های در حوزه دینی دارید؟
ــی اهــل بیــت،   بعــد از تشــکیل مجمــع جهان
بــرای ســازماندهی شــیعیان ترکیه با دوســتان 
کردیــم.  انتشــاراتی  کارهایــی را شــروع  طلبــه 
کوثــر تشــکیل دادیــم. در آن  تحــت عنــوان 
کتــاب   500-400 حــدود  چیــزی  انتشــارات 
کــه در معرفــی  ترجمــه و تالیــف شــده اســت 
مکتــب اهــل بیــت و تعالیــم ائمــه اطهــار تــا 

حــدودی موفــق اســت.

صدیقه رضوانی نیــا
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بــرای  کــه  عالقــه ای  دلیــل  بــه  آن،  کنــار  در 
سازماندهی دانشجویان شیعه داشتم، حدود 
12 ســال پیش ســازمانی تحت عنوان ســازمان 
کــه هنــوز  کــردم  تحقیقــات و همیــاری تاســیس 
هــم خــودم آنجا فعالیت می کنم. فعالیت های 
ســازمان تحقیقات و همیاری برگــزاری همایش 
ــان  ــا محافــل مختلــف شــیعیان، علوی هایــی ب
ــه  تجمعــات  ک و حتــی محافــل الییــک، اســت 
ــان  ــی گفتم ــه نوع ــم. ب کنی ــی  ــزار م ــترک برگ مش
انقــالب اســالمی، والیــت فقیــه و مهدویــت را 
ــی  ــرح م ــه مط ــف در ترکی ــن مختل ــت عناوی تح
کنیــم. بــه خصــوص بــا راهنمایــی بــرادرم شــیخ 
کــه تحقیقــات و تالیفــات خوبــی  صبــاح الدیــن 
در رابطــه بــا والیــت فقیــه، حکومــت اســالمی و 
مهدویــت و ســیره ائمــه دارنــد، ایــن روش را بــه 
ــجویان  ــوز و دانش ــش آم ــان دان ــه جوان ــی ب نوع

انتقــال مــی دهیــم. 
راهنمایــی  مدرســه  ایغدیــر  شــهر  در  اخیــرا 
تاســیس کــرده ایــم، ان شــاءاهلل مــی خواهیــم به 
منظــور کمک بــه دانــش آموزان شــیعه ایــن را در 

شــهرهای مختلــف ترکیــه گســترش دهیــم. 
یــک ســایت خبــری تحت عنــوان »راســت خبر« 
داریــم کــه به وســیله آن اخبار جهان اســالم به 

ویــژه جهان تشــیع را پیگیری می کنیم.
یکــی از موثرتریــن ســایت هــای خبــری بیــن 
اخبــار  بــه  کســانی  و  شــیعیان  و  انقالبیــون 
خاورمیانــه و جهــان در کشــورهای هــم جــوار 
عالقــه دارنــد همیــن ســایت اســت. فکر می کنم 

یــک ســایت خبــری موفــق اســت. 12 ســال از 
تاســیس آن مــی گــذرد و چنــد بــار توســط دولت 
ترکیــه تعطیــل شــده و  مجــددا تحــت عنــوان 
دیگــری در فعالیــت خــود را از ســر گرفتــه اســت.

چــه فعالیتــی درحــوزه رضــوی داشــته ایــد كــه بــه 

عنــوان خــادم فرهنــگ رضوی انتخاب شــده اید؟
رضــا  امــام  خصــوص  در  ویــژه  مــن  کار 
علیه الســالم، ســریال والیت عشــق را به زبان 
کــرده ام.  دوبلــه  و  ترجمــه  اســتانبولی  ترکــی 

چند قسمت بود؟
نزدیک به 40 قســمت بود. این ســریال دوبله 
و از  تلویزیون های مختلف ترکی پخش شــد. 
کنفرانــس هایــی هــم در رابطــه بــا امــام رضــا)ع( 
تشــکیل دادیــم و در خدمــت زوار امــام رضــا 
علیه الســالم، به خصــوص زوار جــوان، دانش 
آمــوز و دانشــجوی ایشــان بودیــم کــه هنــوز هــم 
در خدمتشــان هســتیم. ایــن در رابطــه بــا امام 

رضــا علیه الســالم اســت. 
بــه عنــوان مشــاور حقوقــی  اینکــه  علیرغــم 
کنــم، ولــی فعالیــت هــای  کار مــی  شــرکت هــا 
کــه در دو بخــش  فرهنگــی بنــده زیــاد اســت 
اســت. یکی رســانه ای اســت که همان سایت 
خبــری تحــت عنــوان راســت خبر بــه زبــان ترکی 
اســتانبولی اســت کــه مدیریــت آن با من اســت 
کــه مــی تــوان گفــت موثرتریــن و پــر بازدید ترین 
ســایت خبری متعلق به شــیعیان ترکیه است. 

کــه  دارم  هــم  دیگــر  آموزشــی  فعالیــت  یــک 
دانشــجویان  و  آمــوزان  دانــش  بــا  رابطــه  در 
کــه  اســت. جمعیــت همیــاری و تحقیقــات. 
ــرای  ــم. ب کنی ــی  ــری م ــی را پیگی ــای آموزش کاره
کنیــم.  مــی  ایجــاد  خوابــگاه  دانشــجویان 
بورســیه ارائــه مــی دهیــم و اردوهــای دانــش 
از  خــارج  و  داخــل  در  دانشــجویی  و  آمــوزی 
کنیــم  کشــور بــه خصــوص در ایــران، برگــزار مــی 
زیارتــی.  و  آموزشــی  اردوهــای  عنــوان  تحــت 
ــهد  ــم و مش ــران، ق ــف ته ــای مختل ــهر ه در ش
تــا االن چندیــن بــار اردوهــا را تشــکیل داده 
ایــم اخیــرا هــم یــک مرکــزی در اســتانبول بــرای 
ایجــاد  ســمینارها  و  ماهانــه  همایش هــای 
کــه تحــت عناویــن مختلــف برگــزار مــی  کردیــم 

کنیــم.
ــزار  ــرای مثــال همیــن اواخــر دو همایــش برگ ب
کردیــم یکــی در رابطــه بــا فلســطین، تحــت 
فلســطین.  آینــده  و  امــروز  دیــروز،  عنــوان 
گذشــته بــا  یــک همایــش دیگــر هــم هفتــه 
شــرکت نخبــگان از شــهرهای مختلــف ترکیــه 
کردیــم، تحــت عنــوان »در چــه دنیایــی  برگــزار 
کنیم، وچــه دنیایی آرزو ماســت«  زندگــی مــی 
بــا آینــده جهــان و از  کــه نظراتــی در رابطــه 
مختلــف  هــای  جریــان  و  مختلــف  ادیــان 
متمرکــز  مهدویــت  روی  و  کردیــم  ح  مطــر
ــان  ــده جه ــرای آین ــدا ب ــه خ ــه برنام ک ــدیم  ش
مهدویــت اســت ومــا بایــد خودمــان را بــرای 

کنیــم. آن جامعــه آمــاده 

شــما خیلــی خوب فارســی صحبــت می كنید. 

گرفتید؟ زبــان فارســی را كجا یــاد 
مــن مدتــی در ایــران بــودم. مقطــع لیســانس 
فــوق لیســانس را در دانشــگاه تهــران در  و 
کتــب  بــا  ام.  خوانــده  درس  حقــوق  رشــته 
ــی  ــه م ــر دارم. ترجم ــر و نش ــم حش ــی ه فارس
کــه  کارهــای رســانه ای انجــام مــی دهــم  کنــم و 

الزمــه آن دانســتن زبــان فارســی اســت.

كــه در ايــن چنــد ســاله  قــای ایلمــاز، اتفاقــی  آ

اســت.  اتفــاق خاصــی  افتــد،  مــی  ديــن  بــرای 

متفــاوت از دو ســه دهــه پيــش اســت. خصوصا 

گرفته، بيشــتر  كه در دو ســه ســال اخیر  شــتابی 

شــیعه  مخصوصــا  و  اســام  اســت.  مشــهود 

مــورد هجمــه هــم از داخــل و هــم از بيــرون قــرار 

كــه یــک عــده  گرفتــه اســت. داخــل بــه ايــن معنــا 

از مســلمانان چهــره ای از اســام را بــه نمایــش 

كــه ايــن چهــره قابــل دفــاع نیســت  گذاشــته انــد، 

كــه امــکان داشــت مســلمان  و تمــام مردمــی 

شــوند، از آن مــی ترســند بــه جــای اینکــه جــذب 

شــوند. یعنــی یــک جنبــه و وجــه ايــن مطلــب، 

كــه آن هــا هــم  جنبــه اســتعماری و غربــی دارد 

دارنــد خیلــی ماهرانــه نقشــه هایشــان را اجــرا 

كــه  كننــد و یــک جنبــه دیگــرش ايــن اســت  مــی 

نمایــش  بــه  متعصــب  مســلمانان  از  ای  عــده 

گذارنــد. یــک بعــد دیگــرش هــم ايــن اســت  مــی 

كشــورهای مختلــف  كــه شــیعه و از  كــه خــود مــا 



200201

هســتیم، بایــد راهبــرد و راهکارهايــی را پيــش 

كنیــم. االن  كــه ايــن دو وجــه را خنثــی  ببريــم 

وظیفــه مــا چیســت؟ آیــا مــا در انجــام وظیفــه 

تحلیــل  ايــم؟  كــرده  عمــل  موفــق  خودمــان 

جنابعالــی از ايــن قضیــه چیســت؟
کــه  ســوالتان  اول  قســمت  بــا  رابطــه  در 
تحــوالت را چطــور مــی بینیــد. بعــد از انقــالب 

اســت.  شــده  عــوض  دنیــا  ایــران  اســالمی 
ــم  کنی ــی  ــم بررس ــر را بخواهی ــخ معاص ــر تاری گ ا
ــد بگوییــم قبــل و بعــد از پیــروزی انقــالب  بای
کــرده. قبــل از پیــروزی  اســالمی جهــان تغییــر 
بــر  گفتمــان  یــک  ایــران،  اســالمی  انقــالب 
گفتمــان رئالیســتی یــا  کــم بــود.  جهــان حا

اومانیســتی. بعــد از پیــروزی انقالب اســالمی 
گفتمانــی  ح شــد.  گفتمــان جدیــد مطــر یــک 
مقابــل  در  و  قبلــی  گفتمــان  مقابــل  در  کــه 
مکاتــب بشــری یــا اومانیســتی، تحــت عنــوان 

ح شــد.  اســالم مطــر
اســالم قبــل از پیــروزی انقــالب اســالمی هــم 
گفتمــان  بــود ولــی تمــام ایــن هــا در دایــره 
کردنــد. بــه  اولیــه بــود. غربــی هــا بــازی مــی 
دادنــد.  مــی  فعالیــت  اجــازه  مســلمانان 
انقــالب  از پیــروزی  آزادی مســلمانان قبــل 
اســالمی در غــرب بیشــتر از االن بــود. چــرا؟ 
مســلمانان  طــرف  از  خطــری  هیــچ  چــون 
متوجــه آن هــا نبــود. در واقــع آن هــا در میــدان 
از  بعــد  کردنــد.  مــی  بــازی  غــرب  گفتمــان 
پیــروزی انقــالب اســالمی، حرکتــی بــه وجــود 
کــه بــا مقــررات خــودش، بــا اصطالحــات  آمــد 
ح  مطــر امپریالیســم  یــک  دیگــر  خــودش، 
ح  نبــود و اســتکبار بــود، دیگــر پروتالیــا مطــر
نبــود، مســتضعفین بــود و دایــره مقــررات ایــن 
گفتمــان جدیــد تمــدن غربــی هــا را تهدیــد 

کشــید.  کــرد و بــه چالــش مــی  مــی 
در مقابــل ایــن، غربــی هــا به این فکــر افتادند 
کــه بــدل انقــالب اســالمی بــه وجــود بیاورنــد. 
اول بــه وهابیــت متوســل شــدند. در مرحلــه 
اســالم  دنبــال  بعــد  نشــدند.  موفــق  اول 
گرفتند. حتی  معتــدل گشــتند. ســراغ ترکیــه را 
بــه ســرکار آمــدن اســالم گراهای معتــدل ترکیه 
کــه موفــق  بعــد دیدنــد  کردنــد.  کمــک هــم 

کــه  ــه ایــن نتیجــه رســیدند حــاال  نشــدند و ب
در  هــم  آن،  دوســتان  و  اســالمی  انقــالب 
میــدان فکــر و هــم در میــدان فرهنــگ و هــم 
ــد بــدل  در میــدان مبــارزه فعــال هســتند، بای
ــه وجــود  ایــن دوســتان انقــالب اســالمی را ب
ــه داعــش و القاعــده و النصــره  ک ــد  مــی آوردن
و نظیــر ایــن ســازمان هــا را خــود غربــی هــا 
ح هــا  بــه وجــود آوردنــد. یعنــی در تمــام طــر
و برنامــه هــای غربــی هــا انقــالب اســالمی 
ــن  ــر ای ــود و در فک ــه می ش گرفت ــر  ــران در نظ ای
گفتمــان جدیــد چــه  هســتند در مقابــل ایــن 
کــه القاعــده و طالبــان  کننــد. ایــن اســت  بایــد 
را در افغانســتان خودشــان به وجــود آوردند. 
بــه  داعــش را در امتــداد القاعــده در عــراق 
گــر داعــش عمــرش تمــام  وجــود آوردنــد و ا
شــود، آن هــا بــه فکــر ایجــاد ســازمان هــای 
گفتمــان انقــالب  ــا  ــود. ت ــد ب جدیــدی خواهن
نخواهنــد  آرام  آن هــا  دارد،  وجــود  اســالمی 
نشســت. حتمــا بایــد بــدل آن را بــه وجــود 
گفــت ایــن قــدرت هــای  بیاورنــد. مــی تــوان 
شــیطانی تــا حــدی  هــم موفــق شــده انــد. آن 
کــه در میــدان مــی جنگد، ســنی و شــیعه  کــس 
ــیعه  ــگ ش ــد جن ــتباه می گوین ــه اش ــت. ب نیس
و ســنی. در واقــع یــک جبهــه مقاومــت یــا 
گفتمان انقالب اسالمی ایران است و جبهه 
دیگــر جبهــه شــیطانی به رهبری آمریکاســت. 
گفــت چــون اســم آنــان مســلمان  نمــی تــوان 
ــا شــعارهای اســالمی مــی جنگنــد،  اســت و ب

گرفتــه  مســلمان در مقابــل مســلمان قــرار 
اســت. ایــن فرزنــدان اســالم نیســتندکه مــی 
جنگنــد. مومنیــن واقعــی در جبهــه مقاومــت 
بــا مســلمانان ســردرگم  فریــب خــورده و در 
خدمــت اســتکبار بــه رهبــری آمریــکا روبــروی 
کــه ایــن  گرفتــه انــد. مــا تــا زمانــی  هــم قــرار 
واقعیــت را درک نکنیــم، نمــی توانیــم درســت 

ــا افــراط  گاهــی مــا می گوییــم ب کنیــم.  تحلیــل 
گــری  افراطــی  ایــن  کنیــم،  مــی  مبــارزه  گــری 
نیســت، ایــن آمریکاســت. ایــن افــراط گــری هم 
کــه می گوییــم، ایــن افراط گرایــی رادیــکال در 
اختیــار گفتمــان آمریکایــی اســت. مــا در ایران 
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کــه حتــی برخــی  گاهــی اوقــات مــی بینیــم  هــم 
مــی  صحبــت  گــری  افراطــی  از  مســئولین  از 
کننــد نــه آمریــکا، بــه نظــر مــن ایــن خــودش 
دشــمن  اســت.  خوردگــی  فریــب  یــک  هــم 
اصلــی اســتکبار در حــال حاضــر بــه رهبــری 

صهیونیســت هــا، انگلیــس و آمریکاســت.

رضا)ع(،شــما  امــام  جشــنواره  بــه  برســیم 

ــار بــه ايــن جشــنواره آمــده ایــد؟ كنــون چنــد ب تا
کــه بــه عنــوان خــادم  ایــن ســومین بــار اســت 
امــام رضــا علیــه الســالم در ایــن جشــنواره 

کنــم. شــرکت مــی 

بــه  كــه  بــاری  ســه  ايــن  از  شــما  ارزیابــی 

جشــنواره تشــریف آوردیــد چیســت جشــنواره 

كــه بــه نــام مقــدس امــام رضــا علیــه الســام  ای 

باشــید،  داشــته  ارزیابــی  خواهــم  مــی  اســت، 

چیســت؟ شــما،  انتقــادات  و  پيشــنهادات 
کنیــم، خــدای نکــرده ایــن  گــر مــا  انتقــادی مــی  ا
نیســت که زحمات دوســتان برای فراهم کردن 
همایــش، و تقبــل ایــن همــه ســختی را نادیــده 
زحمــات  از  مــا  باشــیم.  ناســپاس  و  بگیریــم 
دوستانمان تقدیر می کنیم. این همه زحمت  
فقــط و فقــط بــرای ترویــج تعالیــم و افــکار ائمــه 
بــه ویــژه امــام رضا علیــه الســالم. قابل تقدیر 
کتیــک هــا و روش  اســت. ولــی در رابطــه بــا تا

هــا بایــد تجدیــد نظــری صــورت بگیــرد. 
آییــم  مــی  اینجــا  کــه  مــا  نیســت  اینطــور 

نماینــدگان و پیــروان امــام رضا علیه الســالم 
نــه  نــه مــا چنیــن ادعایــی داریــم و  باشــیم 
کننــد. مــا جزیــی  دوســتان بایــد اینگونــه فکــر 
کردیــم و مــورد توجــه  کــه خدمتــی  هســتیم 
گرفتــه اســت و دعــوت شــدیم. درحالــی  قــرار 
ــف  ــورهای مختل کش ــتند در  ــانی هس کس ــه  ک
کشــیده انــد و خدمــت  کــه زحمــات بیشــتری 

کــرده انــد و ناشــناخته مانــده انــد. 
یــا  برخــی  انــد،  آمــده  اینجــا  کــه  دوســتانی 
ــر بــه وجــود آورده  ــا اث کــرده انــد ی کار  مقطعــی 
انــد، بــه عنــوان خــادم امــام رضــا)ع( انتخــاب 
هــای  فعالیــت  کــه  حالــی  در  انــد.  شــده 
هایشــان  فعالیــت  و  ندارنــد  ای  گســترده 
اســتمرار نــدارد. ایــن بایــد مــورد توجــه قــرار 
گــر یــک نفــر یکســال خــادم شــده  بگیــرد. ا
کــه هرســال هــم بایــد  اســت، اینگونــه نباشــد 
کــه زحمــت  دعــوت شــود تــا دوســتان دیگــری 

کشــند دعــوت شــوند.  مــی 
کــه خیلــی مثمــر  تنهــا ارتبــاط عاطفــی داشــتن 
گر مــا به اینجا هم نیاییم، همین  ثمــر نیســت، ا
ارتبــاط عاطفــی را نســبت بــه بــرادران ایرانــی 
خودمــان و امــام رضــا علیــه الســالم و آســتان 
کــه بــه امــام  قــدس رضــوی و دیگــر نهادهایــی 
ــد؛  رضــا)ع( و جمهــوری اســالمی نســبت دارن
انقــالب  گفتمــان  همیــن  خاطــر  بــه  داریــم  
گفتمــان  اســالمی. زیــرا مــا تابــع و پیــرو ایــن 

هســتیم. 
امــا ایــن عالیــق عاطفــی بایــد عملیاتــی شــود ما 
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نمــی خواهیــم بگوییــم این همــه طــرح تصویب 
شــود. هرکــس طــرح عملیاتــی خــودش را ارائــه 
دهــد. ایــن جــا هماهنگ کننده باشــد. آیــا واقعا 
می تواند جشنواره کمک کننده باشد. حاال ما 
چیزهایــی را تصویــب مــی کنیــم، بــدون بودجه. 
خــب بــدون بودجــه طــرح روی زمیــن می ماند. 
کــه تصویــب نشــود و امیــدی  پــس بهتــر اســت 
ایجاد نشود. بهتر که وقت خودمان را نکشیم 

و دنبــال طــرح هایــی برویم که قابل اجراســت. 
طــرح های کوچک که قابلیت اجــرا دارد، نباید 
کــن باشــد. طــرح  حتمــا طــرح هــا دهــان پــر 
کــه  خیلــی تخصصــی باشــد. مــن اعتقــاد دارم 
مــا نبایــد دنبــال بایدهــا برویــم، مــا دنبــال طــرح 
کــه قابــل اجراســت. اینکــه دنیــا را  هایــی برویــم 
بایــد آبــاد کــرد. نمی شــود. ولــی گوشــه ای از دنیا 

کــرد.  را مــی تــوان آبــاد 
گســترش  کل دنیــا  اینکــه عدالــت را بایــد در 

امکانــات  آیــا  اســت؟  پذیــر  امــکان  آیــا  داد، 
اینطــور  کــه  حــاال  نــه.  می دهــد؟  اجــازه 
نمی شــود، از محلــه و روســتا و شــهر خودمــان 
ح هــا قابــل اجــرا باشــند.  کنیــم. طــر شــروع 
ــر اســت. یکــی هــم اینکــه تکــراری  ایــن مفیدت
کارهــا در سراســر دنیــا اجــرا  نباشــد. بعضــی از 
مــی شــوند. بــه عنــوان مثــال، ترجمــه و نشــر 
هــای  آدم  مختلــف،  کشــورهای  در  کتــاب. 

کشــند یــا بــا بعضــی  داوطلــب، زحمــت مــی 
کار  کــرده انــد و ایــن  از نهادهــا ارتبــاط برقــرار 
بیاییــم  مــا  گــر  ا حــال  دهنــد.  مــی  انجــام  را 
کنیــم. ترجمــه یــک  ح  ــاره ترجمــه را مطــر دوب
کتــاب، یــک فیلــم یــا مقالــه یــک امکاناتــی 
مــی خواهــد، نهــاد تخصصــی مــی خواهــد. 
کنیــم.  مــا نبایــد اشــتباهات دیگــران را تکــرار 
ترجمــه بــه انتشــارات و شــرکت فیلــم مربــوط 
کنــد از  کــس شــروع  می شــود. نمی شــود هــر 

کار تخصصــی  کنــد.  کتــاب منتشــر  ابتــدا یــک 
کار را انجــام  گــر مــا مــی خواهیــم ایــن  اســت. ا
ارتبــاط  موسســات  و  کــز  مرا ایــن  بــا  دهیــم، 
کنیــم، نه اینکــه خودمــان بخواهیم این  برقــرار 
ــوان  ــه ت ــورت ن ــن ص ــم. در ای ــام دهی کار را انج
آن را داریــم و نــه نیــروی انســانی کافــی داریــم، 
ــت و  ــه اس ــه زمین ــم و ن ــی داری کاف ــه  ــه بودج ن
کار را بایــد بــه  نــه بــه آن تخصــص مــی رســیم. 

کــه در آن رشــته تخصــص دارد. کســی داد 
کــه مــن دیــده ام  در مجمــع جهانــی  اشــتباهی 
اهل بیــت )ع( افتــاده نبایــد در بنیــاد هــم تکــرار 
بیــت  شــود. تشــکیل مجمــع جهانــی اهــل 
شناســایی  یکــی  بــود.  اصــل  دو  براســاس 
پیــروان اهل بیت، یکی هم ارتبــاط دادن آن ها 
ــد از  ــت. بع ــری نداش ــالت دیگ ــر. رس ــا یکدیگ ب
تشــکیل مجمــع جهانــی اهــل بیــت، دوســتان 
اجتماعــی،  معاونــت  فرهنگــی،  معاونــت 
کردنــد و  ایجــاد  انتشــاراتی و غیــره  معاونــت 
بودجــه ای کــه بــرای مجمــع جهانــی اهــل بیت 
اختصــاص یافتــه بــود، از هدف اصلــی خودش 
ایجــاد  ای  دبیرخانــه  اســت.  شــده  منحــرف 
کــرده انــد، بــا دههــا نفــر. شــاید گاهــی اوقــات بــا 

کار می شــود. دویســت نفــر 
کــه هیچکــدام تخصصــی نبــود و در  در حالــی 
راســتای آن دو اصــل اول شناســایی و ارتبــاط 
مجمــع  دبیرخانــه  واقــع  در  نیســت.  دادن 
ــط  ــود فق ــده ب ــکیل ش ــت تش ــل بی ــی اه جهان
بــرای ارتباطــات، نــه برای انتشــار کتــاب. کتاب 

مــال حوزه اســت، تحقیقات مال حــوزه بود. یا 
ایــن همه انتشــاراتی بود. مجمــع جهانی اهل 
کتــاب، ایجــاد  بیــت شــروع بــه چــاپ مجلــه و 
کانــال تلویزیونــی کــرد. ایجاد کانــال تلویزیون 
در راســتای رســالت مجمــع نبــود. ولــی وقتــی 
مــا ایــن را می گوییــم، دوســتان می گوینــد خــب 
کــرده اســت. پــس یــک ســازمان دیگــر  تغییــر 
شــده اســت. بــرای مجمــع جهانــی اهــل بیــت، 
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای، در ســال 

ــد. 1369، ایــن دو رســالت را فرمودن
کننــد،  یعنــی پیــروان بــا یکدیگــر ارتبــاط برقــرار 
کتــاب نیــاز دارنــد، برونــد بــا انتشــارات  آن هــا 
نیــاز  آمــوزش  کننــد.  برقــرار  ارتبــاط  حــوزه  و 
دارنــد؟ مســجد نیــاز دارنــد؟ بــه ســازمانهای 

ــد. ــر برون دیگ
در واقــع رســالت اصلــی مجمــع جهانــی اهــل 
بیــت ارتبــاط دادن شــیعیان جهــان باهــم بود 
نــه چیــز دیگــر. همــه چیــز انجــام شــد. بــه جــز 
آن مجمــع  براســاس  کــه  اصیــل  اصــل  ایــن 
تشــکیل شــد. قــرار بــود مجمــع جهانــی اهــل 
ــه انتشــاراتی،  بیت،واتیــکان شــیعه باشــد. ن
نــه برگــزاری همایــش. نــه ایجــاد نمایندگــی 

هــای مجمــع جهانــی اهــل بیــت و..
حــاال ایــن اشــتباه در بنیــاد امــام رضــا)ع( هــم 

نبایــد تکــرار شــود.
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امام رضـــا علیه السالم
هر کس سپاسگزار نبدگان نیکواکر نباشد
 خدای متعال را مه سپاس نگفته است.

عیون اخبار الرضا علیه السالم ،ج2، ص27
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دكتری علوم سیاسی و موسس اولین انجمن و انتشارات شیعی تونس

با نام الزهرا)س(، مدير و موسس هفته نامه صحوه و سایت صحوه نیوز

Abdolhafiz Albanani. Tunisia
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امام رضــــا )ع(
آغوش بازی برای �ذیرش 

دیگران داشتند

ابتدا خودتان را معرفی كرده و در مورد فعالیت ها 

و سوابق خودتان توضیحی بفرماييد.
مــن عبدالحفیــظ البنانــی نویســنده، محقــق و 
روزنامه نــگار تونســی هســتم. تحصیالتــم را 
کــرده و بعــد بــه دمشــق رفتــم.  در تونــس آغــاز 
در آنجــا حقــوق خوانــدم و در حــوزه علمیــه 
ــطوح  ــا س ــی ت ــق دروس دین ــه)س( دمش زینبی
گذرانــدم. ســپس بــه فرانســه رفتــم و در  بــاال را 
ــا مقطــع دکتــرا  آنجــا رشــته علــوم سیاســی را ت

گذرانــدم.
را  دارالزهــرا)س(  انتشــارات  نیــز  تونــس  در 
کنار آن انجمن الزهرا)س(  کرده و در  تأســیس 
بــود  تونــس  شــیعی  انجمــن  اولیــن  کــه  را 
انجمــن؛  ایــن  از  نمــودم. هــدف  پایه گــذاری 

معــارف  و  فرهنــگ  احیــا  و  تبلیــغ  تحقیــق، 
ائمــه)ع( اســت. بعــد از انقــالب تونــس نیــز 
هفتــه نامــه »صحــوه« و بعــد ســایت صحــوه 
کــه هــدف آن هــا هــم  کــردم  نیــوز را  راه انــدازی 
نشــر معــارف اهــل البیــت)ع( و فرهنــگ نــاب 

اســت.  اســالمی 

یکــی از ابعــاد ســیره و شــخصیت امــام  رضا)ع( 
تــا  بــود  گــون  گونا مذاهــب  و  ادیــان  بــا  گفتگــو 
گفتگــو  امــام  را  ایشــان  می تــوان  كــه  حــدی 
دانســت. بــه عقیــده شــما ايــن بخــش از ســیره 
امــام چگونــه می توانــد در دنیــای امــروز بــرای مــا 

كارايــی داشــته باشــد.  الگــو بــوده و 
در جهــان امــروز امــت اســالمی بــا مســائل 
و  تکفیــر  جملــه  از  عدیــده ای  مشــکالت 
تروریســم روبــرو اســت. دنیــای امــروز در واقــع 
بــه نحــوی بیمــار شــده و نیــاز بــه درمــان دارد. 
کــه ســیره  گفتگــو اســت  داروی آن هــم همیــن 
امــام رضــا)ع( می توانــد بــرای مــا بســیار الهــام 

بخــش باشــد. امــام رضــا)ع( در سلوکشــان 
و  ادیــان  بــا  و  بــوده  مســامحه  اهــل  بســیار 
گــون مــدارا می کردنــد. ایشــان  گونا مذاهــب 
ــد  ــا ایشــان بودن ــه هــم عقیــده ب ک ــی را  دیگران
نمی راندنــد. فرهنــگ امــام فرهنگــی دینــی و 
ــادی  ــگ م ــل فرهن ــه در مقاب ک ــت  ــوی اس معن
کــه از مهمتریــن بیماری هــای  جهــان امــروز 
دیگــر  ســویی  از  دارد  قــرار  ماســت  عصــر 
ــگ مســامحه و مــدارای مذهبــی اســت  فرهن
ــری  ــی و تکفی ــات افراط ــا جریان ــل ب ــه در تقاب ک
گفتگــو  قــرار می گیــرد. الگوگیــری از ایشــان در 
و نشــر اندیشــه و معــارف ایشــان در جهــان 
ــرای دنیــای معاصــر  ــد دارویــی ب امــروز می توان

باشــد. 

گفتگــو براســاس   الزامــات و بایســته های ايــن 

معــارف و ســیره امــام رضــا چیســت؟ بــه عبارتــی 

دیگــر چــه عناصــری در ســیره امــام وجــود دارد 

گفتگــوی صحیــح بایــد از آنهــا  كــه بــرای ایجــاد 

الگوگیــری نماييــم؟
گفتگــو  کســی نــزد امــام)ع( بــرای  کــه  زمانــی 
کافــر بــود یــا زندیــق، امــام از  می آمــد حــاال چــه 
ــا  او برائــت نجســته و او را طــرد نمی کردنــد و ب
مســامحه و محبــت به آنها جــواب می دادند. 
ــه بارهــا از  ک ــده می شــود  در ســیره ایشــان دی
ایشــان پیرامــون معــاد یــا موضوعــات دیگــری 
کــه انــکار ضروریــات دیــن بــود ســوال پرســیده 
می شــد امــا حضــرت بــا رویــی بــاز بــه ســواالت 

همیــن  بنابرایــن  می گفــت.  پاســخ  آنهــا 
موضــوع پذیــرش فرد مقابل و داشــتن مــدارا و 
مســامحه در برخــورد بــا عقایــد و دیدگاه های 
گــون محــوری اصلــی در ســیره و منــش  گونا
کــه اصــول ضــروری در  امــام بــه شــمار می آیــد 
گفتگــوی خــوب و موفــق اســت.  انجــام یــک 
کــه هرگــز متوقــف  کــه گفتگــو چیــزی اســت  چــرا 

نشــده و راه آن همیشــه بــاز اســت.

 اين مســامحه و مدارای حضرت از كجا ناشــی 

می شــد؟ چــه چیــزی در اندیشــه امــام موجــب 

می شــد تا ایشــان مســامحه و مدارا داشته و نبود 

آن در بســیاری از مســلمانان مانــع از ايــن مــدارا و 
ســپس گفتگــو شــده اســت؟

پذیــرش  بــرای  بــازی  آغــوش  رضــا)ع(  امــام 
دیگــران داشــتند. امــام قــرآن ناطــق اســت. 
قــرآن میفرماید:»قــل یــا اهــل الکتــاب تعالــوا 
کلمــه ســواء بیننــا و بینکــم« امــام هــم بــر  الــی 
کــرده و  اســاس همیــن دســتور قرآنــی رفتــار 

حسن دیانی
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یکــی دیگــر از محورهــای ايــن جشــنواره امــام 

رضــا)ع( امــام اخــاق اســت. از ســیره امــام چگونــه 

اخــاق  گســترش  ترويــج و  می تــوان در جهــت 

و  گرفــت  بهــره  اســامی  شــهروندی در جامعــه 

الگويــی دینی بــرای اخاق شــهروندی ارائه نمود. 
کــه ما از فرهنــگ، معارف و تعالیم اهل  زمانــی 
بیــت)ع( بــه طــور عــام، و یــا معــارف رضــوی به 
طــور خــاص ســخن می گوییــم در واقــع اشــاره 
محمــدی)ص(  نــاب  اســالم  همــان  بــه  مــا 
کــه در مقابــل اســالم  اســت. اســالم دیگــران 
ائمــه قــرار دارنــد در واقــع اســالمی ناخالــص، 
و چهره ای مخدوش از اســالم اســت. اســالم 
سرچشــمه  بیــت)ع(  اهــل  از  کــه  اصیلــی 
کــه  اســت  اخالقــی  اصلــی  منبــع  می گیــرد 
مــا بــه دنبــال آن هســتیم. انســان پیــش از 
آنکــه متدیــن و دینــدار باشــد انســان اســت. 
و تعالیــم اهل البیــت)ع( در درجــه اول بــه مــا 
کــه چگونــه انســان باشــیم.  ایــن را می آموزنــد 
و بعــد در مرتبــه بعــدی ایــن موضــوع را آمــوزش 
ــه انســان کامــل و معنــوی  کــه چگون می دهنــد 
کــه در جلســه دیــروز  باشــیم. نکتــه ای هــم 
کــه  جشــنواره مطــرح شــد همیــن موضــوع بــود 
انســان پیش از آنکه متدین باشــد باید انسان 
باشــد. چیــزی کــه امــروز مــا آن را کمتــر مشــاهده 
ــه برخــی بیــان  ک کــه حتــی  ــا حــدی  می کنیــم. ت
می کننــد کــه بایــد دیــن را انســانی کــرد. کــه البته 

جــای بحــث دارد.

امــا بــه عنــوان مثــال فــردی خــود را متدیــن 
زشــتی ها  انــواع  بــه  زبانــش  امــا  می دانــد 
یــا  بی اخالقی هــا  انــواع  یــا  و  اســت  آلــوده 
مــا  امــا  می دهــد.  انجــام  را  بداخالقی هــا 
ــن  ــان را متدی ــم خودم ــه بخواهی ــش از آنک پی
بدانیــم بایــد خــود و دیگــران را بــه مثابــه یــک 
عــام  امــر  کــه  اخــالق  و  کنیــم  نــگاه  انســان 
انســانی اســت در ارتبــاط بــا خــود و دیگــران 
رعایــت کنیم. تعالیم حضــرات معصومین)ع( 
کــی از همیــن موضــوع اســت. در واقــع  هــم حا
نقــش ایــن تعالیــم در زندگــی بشــر ایــن اســت 
ــه مــا عطــا  کنــد. ــوازن الزم را در زندگــی ب ــه ت ک

ــوی و  ــد معن ــئله رش ــدی مس ــه بع ــد در مرتب و بع
کمــال انســانی اســت. یعنــی در جهــان امــروز کــه 
غــرق در مادیگــری اســت تعالیــم اهــل بیــت)ع( 
بین خواســته های معنوی و مادی ما یك تعادل 

ایجــاد می کنــد.

  
بــه عنــوان آخريــن ســوال، ســوغات و بهــره 

شــما از ايــن ســفر مشــهد و حضــور در جشــنواره 

امــام رضــا)ع( در بازگشــت بــه تونــس چیســت؟

مــن بهــره معنــوی فراوانــی از ایــن ســفر بــرده ام 
روحــی شــارژ  لحــاظ  بــه  معــروف  قــول  بــه  و 
کــه در ایــران  شــدم. ممکــن اســت شــماهایی 
و ایــن شــهر زندگــی می کنیــد منظــور مــرا کامــل 
حــس نکنیــد. جایــی که من هســتم یک صحرا 

اســت.
نه صحرای جغرافیایی، بلکه صحرای فرهنگی 
و معنــوی. و اینجــا ماننــد یــک فضــای سرســبز و 
زیباســت. مــا وقتــی بــه اینجــا می آییــم شــیفته 
نمی توانیــم  هرچنــد  می شــویم.  دلــداده  و 
چشــمه  ایــن  از  واقعــی  و  کامــل  صــورت  بــه 
ســیراب شــده و بهــره ببریــم اما بــرای مدتــی آرام 
گــر بخواهــم مثالــی بزنــم ماننــد مــاه  می شــویم. ا
کــه خصوصیتــی خــاص دارد در  رمضــان اســت 
یــك برهــه ای از زمــان معنویــت و شــارژی روحــی 

ــد. ــان می ده ــه انس ب
در بعــد مکانــی هــم برخــی مکان هــا ماننــد 
خانــه خــدا، مــزار پیامبــر)ص( و ســایر ائمــه)ع( 
کــه  گــی را دارد. ایــن جــا جاییســت  ایــن ویژ

مالئکــه بــه آن در رفــت و آمــد بــوده و انســان در 

آن بــه خــدا و مواهــب الهــی نزدیکتــر می شــود. 

کلمــه ســواء، و بــا عقــل و منطــق،  بــا آنهــا بــا 
کردنــد.  مــی  گفتگــو  گشــاده  و  بــاز  رویــی  و 
ایــن  گفتگــو  انجــام  و  ایــن مســامحه  الزمــه 
گفتگــو می کنیــم  کســی  بــا  کــه وقتــی  اســت 
تصویــری  و  ســابقه   پیش زمینــه ،  آن  بــدون 
ــا او  ــل و عقیــده او داریــم ب ــه از شــخص مقاب ک
کینــه ای در  کنیــم، بــدون آنکــه حقــد و  گفتگــو 
کار باشــد. امــام رضــا)ع( هــم بــا همین شــیوه و 
کــرده و بــا عقــل و منطــق عالــی بــا  روش عمــل 
 درســی 

ً
دیگــران گفتگــو می کردنــد. و ایــن قطعا

بــرای ماســت. 
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معارف امام رضا )ع( را باید به 
کودکان آموزش داد

كــرده و در  لطفــا در ابتــدا خودتــان را معرفــی 

مــورد فعالیت هایتــان بــه خصــوص در ارتبــاط بــا 

امــام رضــا)ع( توضیحــی بفرماييــد
مــن ســیده انیــس فاطمــه زیــدی هســتم و 
تخلــص شــاعری  مــن انیــس فاطمــه اســت. 
ارتباطــات  دکتــری  مــن  تحصیلــی  مــدرک 
جمعــی اســت و از دوران نوجوانــی شــعر گفتن 
کــردم. مــن در یــك خانــواده شــیعه  را آغــاز 
متولــد شــده و فرزنــد ارشــد خانــواده هســتم. 
پدربــزرگ  مــن شــاعر بــوده و در مدح و منقبت 
علــی)ع(  حضــرت  خصــوص  بــه  و  ائمــه 
کــه  زمانــی  ســروده اند.  رباعــی  و  قصیــده 
بچــه بــودم پدربزرگــم از مــن خواســت تــا یــک 
مصــراع را ادامــه داده و یــک رباعــی بســازم 
ــرده و ایــن موضــوع موجــب  ک کار را  مــن ایــن 
عالقــه مــن بــه شــعر و شــاعری، و ادامــه دادن 

گردیــد.  ایــن مســیر 
چهــارده  محبــت  و  نــام  مــا  خانــواده  در 
معصــوم)ع( از کودکــی بــه بچه هــا آمــوزش داده 
می شــد. و از آنجایــی کــه ســید و از نــوادگان امــام 
موســی کاظم)ع( هســتیم، با امام رضا)ع( و نام 
ایشــان انس و الفتی خاص داریم. به طور کلی 
در فرهنــگ مــا امــام رضــا)ع( بــا نــام امــام ضامــن 
مراســم های  در  حتــی  و  می شــوند  شــناخته 

ازدواج  بازوبنــدی بــا ایــن نــام بــر روی بــازوی 
عــروس و دامــاد می نویســند تا امام ضامــن - که 
بــه معنای نگهدارنده اســت- همیشــه نگهــدار 
آنهــا باشــد. همچنیــن رســم اســت زمانــی که به 
ســفر می رویــم حــرز امــام رضــا)ع( را بــا خــود بــه 
همــراه ببریم. همچنین همیشــه بعــد از نماز به 

ــم.  ــالم می دهی ــا)ع( س ــام رض ام

ــه  ــبت ب ــتان نس كس ــردم پا ــناخت م ــزان ش می

ــا چــه  امــام رضــا)ع( و ســیره و معــارف ایشــان ت

حــدی اســت؟ 
انبــوه  کنیــد  نــگاه  را  مــن  بــوك  فیــس  گــر  ا
مــن  دوســتان  کــه  می بینیــد  را  پیام هایــی 
ــهد  ــه مش ــم ب ــن می خواه ــد م ــی فهمیدن وقت
بیایــم، بــه مــن پیــام داده  و از من  خواســته اند 
برســانم.  را  آن هــا  ســالم  رضــا)ع(  امــام  بــه 
کســتان اصــاًل بــا فرهنگ  فرهنــگ شــیعه در پا
رضوی یکســان شــناخته می شــود. به عنوان 
گــر صوفیــان به حضرت علــی)ع( بیش  مثــال ا
کــرده و ایشــان را »ولــی«،  از ســایر ائمــه توجــه 
خــدا  از  درخواســت  و  ارتبــاط  واســطه  و 
کســتان امــام رضــا)ع( جایگاه  می داننــد، در پا
خیلــی ویــژه و واالیــی دارد. البتــه همــه ائمــه 
بــرای مــردم مــا عزیــز بــوده و نســبت بــه همــه 
آنهــا عشــق و محبــت دارنــد امــا امــام رضــا)ع( 
کســتان  جایــگاه ویــژه ای در میــان شــیعیان پا
دارنــد. و بــه همیــن دلیــل هــم زیــارت امــام 
رضــا)ع( هــم جایــگاه و هــم مشــتاقان زیــادی 

کســتان دارد. همــه شــیعیان  در میــان مــردم پا
عالقــه دارنــد کــه بــرای زیــارت بــه مشــهد بیایند 
ــه و حضــرت  ــه قــم رفت ــد ب و حتــی دوســت دارن
کــه خواهــر امــام  معصومــه)س( را بــه ایــن دلیــل 

رضــا)ع( اســت زیــارت نماینــد.
صفاتــی  بــا  را  رضــا)ع(  امــام  کســتان  پا مــردم 
الضعفـــــــــــا  معیــن  و  غریب الغربــــــــا  همچــون 
از  بعــد  کــه حتــی  کســی  یعنــی  می شناســند. 
و  بینوایــان  فقــرا،  کننــده  یــاری  شهادتشــان 
نیازمنــدان اســت. چــرا کــه مــا شــهادت ایشــان را 
هــم نه مــرگ، که وصــال می دانیم. بنابراین هنوز 
ــه هــر کســی کــه چیــزی از ایشــان  هــم ایشــان ب

کــرده و می دهنــد.  کنــد بــه او عطــا  طلــب 

ــوم  ــه عل ك ــی  كس ــوان  ــه عن ــما ب ــده ش ــه عقی ب

بــا  قطعــًا  و  خوانــده  ارتباطــات  و  اجتماعــی 

روش هــای اثرگــذاری بــر مــردم آشــنا هســتید، 

چگونــه و بــا چــه روش هايــی می توانیــم ســیره و 

معــارف امــام رضــا)ع( را در میــان مــردم جامعــه 

دهیــم؟  رواج  بيشــتر 
مهمترین مســئله تحصیالت و آموزش اســت. 
کــودکان ســیره، تفکــر و فرهنــگ رضــوی  گــر بــه  ا
 پیشــرفت 

ً
آمــوزش داده شــود جامعــه قطعــا

نویســندگان  و  محققیــن  هــم  االن  می کنــد. 
کــه بــر روی ایــن آموزه هــا کار  بســیاری هســتند 
کــرده و آن هــا را از متــون اســتخراج می کننــد. 
خــود مــا ســازمانی تخصصــی با نام محفل شــاه 
خراســان داریم که بر روی ســیره امام کار کرده و 

حسن دیانی
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معــارف رضــوی را در میــان مــردم تبلیــغ می کنیم 
و نشــر می دهیــم. مــن عذرخواهــی می کنــم از 
بیــان ایــن مطلــب، ولــی االن عملکــرد مــدارس 
مــا در ایــن حــوزه ضعیــف اســت. مــدارس شــیعه 
بایــد در زمینه نشــر معارف اهل البیــت)ع( قویتر 
عمــل کننــد. حتــی پیــش از آن مــا بایــد مــدارس 
شــیعه در ایــن جهــت داشــته باشــیم. خــود مــن 
پــول خمــس ام را بــرای مدرسه ســازی صــرف 

می کنــم.
کافــی نیســت. االن مــدارس   ایــن 

ً
ولــی قطعــا

کشــور  در  ســعودی  عربســتان  بــه  وابســته 
کســتان روز بــه روز در حــال بیشــتر شــدن  پا
هســتند و ماننــد قــارچ در مناطــق مختلــف 
خیلــی  آموزشــی  کیفیــت  و  می کننــد.  رشــد 
خوبــی هــم دارنــد.و ایــن بــه طور قطــع در آینده 
اثرگــذار خواهــد بــود. مــا هــم بایــد چــه در کشــور 
خودمــان و چــه در ســایر کشــورها، مدارســی را 
بــا نــام امــام رضــا)ع( ســاخته و در آنها معــارف و 

ــم. ــر دهی ــا)ع( را نش ــام رض ــیره ام س
االن در نزدیکــی منــزل مــا یــك مدرســه ســنی 
کــه دانش آمــوزان آن هــم بــه زبــان  وجــود دارد 
کامــل دارند  عربــی و هــم بــه زبان اردو تســلط 

ایــن  اســتفاده  بــرای  را  راه  طریــق  ایــن  از  و 
دانش آمــوزان از منابــع خــود آنهــا و ارتبــاط 
کشــور عربســتان فراهــم می کننــد.  ــا  بیشــتر ب
کــرده و  مــا هــم بایــد در ایــن زمینــه فعالیــت 
در حــوزه آمــوزش بــه تربیــت و آمــوزش نســل 

آینــده اقــدام نماییــم.

ره  و  ســوغات  ســوال،  آخريــن  عنــوان  بــه 

توشــه شــما از اين ســفر و جشــنواره در بازگشت 

كشــورتان چــه بــوده اســت؟  بــه 
کســی علــم و  مهمتریــن ســوغات بــرای هــر 
دانــش اســت کــه موجــب رشــد و تعالی انســان 
کمــال برســاند. شــده و می توانــد انســان را بــه 

مــن در اینجــا از ســخنرانی  علمــا و بزرگــواران 
و  بــرده  بهــره  بســیار  جشــنواره  در  حاضــر 
گرفتــم  چیزهــای زیــادی آموختــم. و تصمیــم 
تــا بعــد از بازگشــت اهتمــام جدی تــری در امــر 
ســاخت مدرســه بــا نــام امــام رضــا)ع(، بــرای 
کــودکان فقیــر داشــته باشــم تــا از ایــن طریــق 
جهــت  در  بیشــتری  فعالیت هــای  بتــوان 
و  رضــا)ع(  امــام  معــارف  و  فرهنــگ  ترویــج 

کــودکان انجــام داد. آمــوزش آن بــه 



220221

محسن فالطون زاده. آمریکا

فعال فرهنگی و مذهبی در شهر لس آنجلس امریکا

Mohsen Falatoonzadeh. America



222223

ایـــران همه ممکت و 
سرزمین امام رضاست

كنید و كمی از سوابق  در ابتدا خودتان را معرفی 

و فعالیت های خودتان توضیح بفرماييد
بنــده محســن فالطــون زاده هســتم. 50 ســال 
کــه در  ســن دارم و در حــدود 30 ســال اســت 
آمریــکا زندگی می کنــم. از خدام یکی از مســاجد 
شــهر لــس آنجلــس هســتم فعالیــت مــا هــم در 
آنجــا بیشــتر در ارتبــاط بــا جوانــان و بــا هــدف 
اشــنایی آنهــا بــا اهــل بیــت، ســنت اســالمی، و 
کشــور خودمــان ایــران اســت. که البتــه از طریق 
ــوی وارد  ــود موس ــید محم ــا س ــام آق ــه ن ــردی ب ف

ایــن فعالیت هــا شــدیم. 

در مــورد فعالیت هایتــان در آنجــا بفرماييــد 

امــام  پيرامــون  خاصــی  فعالیــت  گــر  ا و 

دهیــد. توضیــح  رضــا)ع( 
امــام رضــا)ع( امــام رئــوف و امــام مهربانــی 
کــه بــه مــا آموخــت بــا  هاســت. امامــی اســت 
اخــالق و رفتــار خــوش می تــوان افــراد را بــه 
خــود جــذب نمــود. ایــن موضوع بــه خصوص 
کــه در کشــوری دیگــر زندگــی می کنیــم  بــرای مــا 
کــه چــه بخواهیــم و  بســیار اهمیــت دارد. چــرا 
چــه نخواهیــم در زیــر ذره بیــن مردمــان و افــراد 

آن جامعــه قــرار داریــم.
ــه  ک ــود  ــرای مــا هــم مهــم ب ــه همیــن دلیــل ب ب
کردارمــان شــخصیت ائمــه  بتوانیــم بــا رفتــار و 
را بــه مــردم آنجا بشناســانیم. از ایــن  رو زمانی 
فعالیت هــای  و  سیســتم  ایــن  وارد  مــا  کــه 
مســجد و حســینیه  شــدیم بــه ایــن نتیجــه 
کــه بهتریــن تبلیــغ همــان اخــالق  رســیدیم 
و رفتــار اســت. البتــه مــا ایــن الگــو را از همــان 
آموختیــم.  موســوی  محمــود  ســید  شــهید 
کــردار خــود  بــا رفتــار و  کــه توانســت  کســی 
تشــیع  مذهــب  و  دیــن  جــذب  را  بســیاری 
کــه ایــن  کنــد. بــرای ایشــان فرقــی نمی کــرد 
افــراد ایرانــی هســتند یا غیــر ایرانــی، امریکایی 
کــه  هســتند یــا غیــر امریکایــی، مهــم ایــن بــود 
آن پیــام اهــل بیــت را بــه ایشــان برســانند. 
از  بســیاری  ایشــان  فعالیــت  نتیجــه  در  کــه 
ــه دلیــل شــرایط زندگــی در آنجــا از  ــه ب ک افــراد 
گرفتــه بودنــد دوبــاره جــذب  دیــن فاصلــه 

کــه اصــال مســلمان  ــا افــرادی  دیــن شــده و ی
نبودنــد، مســلمان شــدند. 

كمی در مورد ایشــان بفرماييد كه چرا در آمریکا 

حضــور داشــته و چــه فعالیت هايــی داشــته اند؟
شــهید سید محمود موســوی اهل خوزستان 
بــود. خــودش اهــل آبــادان و خانمــش اهــل 
کــرده و دارای  اهــواز بــود. و هــر دو تحصیــل 
ایشــان در طــول جنــگ  لیســانس بودنــد. 
جانبــاز شــده و مجبــور می شــوند بــرای مــداوا 
بــه کشــور اتریــش و ســپس بــرای ادامــه درمان 
کنــد. وقتــی بــه امریــکا مــی رود  بــه امریــکا ســفر 
و فضــای آنجــا را مــی بینــد. متوجــه می شــود 
کــه آنجــا بســیار فضــای بکــری اســت و زمینــه 
ــرای فعالیت هــای مذهبــی  بســیار مناســبی ب
و تبلیــغ دیــن اســالم و مذهــب تشــیع دارد. 
ــردد  ــران برمی گ ــه ای ــداوا ب ــد از م ــی بع ــذا وقت ل
بــا علمــا و برخــی از مراجــع و بــه خصــوص 
کــرده  ح  امــام)ره( موضــوع را مطــر حضــرت 
گــر  ا کــه  می شــود  پیشــنهاد  ایشــان  بــه  و 
کنــد.  مهاجــرت  آنجــا  بــه  خــود  می توانــد 
ایشــان هــم بــه همــراه خانم شــان در ســال 

64 بــه آمریــکا مهاجــرت می کننــد. 
گــذران زندگــی مشــغول در یــک  در ابتــدا بــرای 
پمــپ بنزیــن، و بعد در یک پارکینگ مشــغول 
کــه  هــم  ایشــان  خانــم  می شــوند.  کار  بــه 
کارهــای  کــرده بــود شــروع بــه  فــردی تحصیــل 
ج زندگی شــان  جزئــی می کنــد تــا بتوانــد خــر

-40 کوجــک  آپارتمــان  یــک  دربیــاورد.  را 
همان جــا  از  و  می کنــد.  کرایــه  متــری   50
فعالیــت خــودش را آغــاز می کنــد. در پمــپ 
کار می کــرد بــا تعــدادی از ایرانیــان  کــه  بنزیــن 
گام اول از  کن آنجــا آشــنا شــده بــود در  ســا
آنهــا دعــوت می کنــد تــا سه-شــنبه شــب ها 
بــه منــزل ایشــان بیاینــد و دعــای توســل را 
کــم  کننــد.  کوچــک برگــزار  در همــان آپارتمــان 
کــم پنجشــنبه شــب ها را هــم اضافــه می کنــد. 
کــه برخــی از همســایه ها بــه دلیــل  تــا ایــن 
شــلوغی و رفــت و آمــد در آپارتمــان اعتــراض 
ــه متعلــق  ک ــود  می کننــد. مســجدی در آنجــا ب
بــه عراقی هــا بــود. ایشــان بــا آنهــا صحبــت 
آنهــا،  مراســم  در  شــرکت  بــر  عــالوه  و  کــرده 
شــنبه ها را هــم بــرای تجمــع ایرانیــان می گیرد. 
و برنامــه قرآنــی برگــزار می کنــد. او برنامــه ای 
کــه بســیاری  ــرای جوانــان و نوجوانانــی  هــم ب
ــد  ــده بودن ــزرگ ش ــا ب ــده ی ــا آم ــه دنی ــا ب در آنج
 youth( »بــه وجــود آورد بــه نــام »یودگــروپ

group(. و بــه آمــوزش جوانــان پرداخــت. 
بــا انجــام ایــن برنامه هــا جمعیــت ایرانیــان 
شــرکت کننــده در برنامه هــا خیلی زیاد شــد.و 
الحمــداهلل بــا عنایــت خــدا و اهــل بیــت)ع( 
صــورت  بــه  مســجدی  ایشــان  پیگیــری  و 
قســطی خریداری شــد. با تالش های شــبانه 
گرفــت.  پــا  کــم  کــم  مســجد  ایشــان  روزی 
ــه،  ــاز جمع ــل، نم کمی ــای  ــل، دع ــای توس دع
گــون  گونا و برگــزاری مراســم در مناســبت های 

حسن دیانی
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از جملــه محــرم و صفــر و رمضــان در مســجد 
موضــوع  ایشــان  آن،  از  بعــد  گرفــت.  رونــق 
کــرد و راه انداخــت. بعــد  حــج را هــم پیگیــری 
کربــال و عتبــات را در آنجــا بنیــان  هــم ســفر بــه 
شــخصیت  ایشــان  شــخصیت  گذاشــت. 
خاصــی بــود. تحولــی در تشــیع امریــکا ایجــاد 
را  شــیعه  و  اهل ســنت  میــان  روابــط  کــرد. 
کنــد. و بســیاری از  توانســت محکــم و اســتوار 
کــه اهــل دیــن و مذهــب نبودنــد را بــه  افــرادی 

اســالم و تشــیع جذب نمود. اثرگذاری ایشــان 
کــز متعــددی از  کــه الحمــدهلل مرا باعــث شــد 
همــان مرکــز بیــرون آمــده و نســلهای جدیــدی 
تربیــت شــده انــد کــه در چارچــوب قانــون آنجــا 

کننــد. دارنــد فعالیــت مــی 

علت شهادت ایشان چه بود؟
بعد از  وقایع  11 سپتامبر جو برای مسلمانان 
اهل ســنت  کــز  مرا بیشــتر  امــا  شــد  ســنگین 
کــز شــیعه  گرفتنــد و بــا مرا مــورد حملــه قــرار 

کاری نداشــتند. بعــد از جنــگ 33  چنــدان 
کامــال ایــن ورق برگشــت. FBI بــه  روزه لبنــان 
کــز شــیعه حملــه ور  شــده و جــو بســیار  کثــر مرا ا
کــه  ســنگین شــده بــود. در همیــن شــرایط بــود 
کردنــد. درهــای  بــه مســجد مــا هــم حملــه 
مســجد را شکســته و دوربین هــای مســجد 
قــرآن و   CD و نــوار  رنــگ زدنــد. و هرچــه  را 
ســخنرانی، و هرچیــز دیگــری مثــل جــزوات، 
بــرده بودنــد. بعــد هــم  کتاب هــا را  اســناد و 
حملــه می کننــد بــه منــزل آقــا ســید محمــود 

ایشــان را دســتگیر می کننــد. 
ــن  ــرده و چندی ک ــی  ــود را زندان ــید محم ــا س آق
اتهــام بــه ایشــان می زننــد از جملــه اینکــه 
و  اســت  اســالمی  جمهــوری  جاســوس 
قصــد انتقــال تکنولــوژی بــه ایــران و انجــام 
اســت.  داشــته  تروریســتی  فعالیت هــای 
 10-11 اتهام به ایشــان زده و ایشــان 

ً
مجموعا

کردنــد تــا اینکــه  را نزدیــک 3 ســال زندانــی 
دادگاه هــا )آن  هــم هــر چنــد ماه یک بــار ( برگزار 
 ایشــان از همــه اتهامــات تبرئــه 

ً
شــد و نهایتــا

ــه  ــناخته ای از ناحی ــاری ناش ــار بیم ــد. دچ ش
زبــان شــده و بعــد از مدتــی تمــام بدنشــان را 

گرفتــه و بــه شــهادت می رســند.  فــرا 

بعــد از شــهادت ایشــان فعالیت هــای شــما بــه 

چــه صورتــی بــود؟
از برکــت وجــود ایشــان بعــد از بــه شــهادت 
کــه نســل  رســیدن بــه ایــن نتیجــه رســیدم 

کشــور  جــوان را بیاوریــم از نزدیــک شــرایط 
ــودن هزینــه  ــرای شــیعه ب را ببیننــد و بداننــد ب
هــای زیــادی پرداخــت شــده اســت. زجــرش 
گذشــتگی اش  را، جانفشــانی اش را،  از خــود 
را، و درد نبــودن پــدر بــرای یــک دختــر یــا پســر 
کننــد.  کســان دیگــری دارنــد پرداخــت مــی  را 
 
ً
گروهــی حــدودا کــه  االن چنــد ســالی اســت 
40 نفــره را بــه ایــران مــی آوریــم. هزینــه هــا 
را هــم خــود بچه هــا مــی دادنــد. از تهــران و 
منــزل امــام شــروع می کنیــم، بعــد دیــدار بــا 
خانــواده شــهدا، بهشــت زهــرا)س(،  بعــد بــه 
قــم حــرم حضــرت معصومــه)س(، آنجــا هــم 
ــواده شــهدا، از آنجــا مــی رویــم  ــا خان ــدار ب دی
جنــوب و بازدیــد از مناطــق جنگــی، بعــد از 
آنجــا مــی آییــم مشــهد زیــارت امــام رضــا )ع(، 
بــاز هــم  کتابخانــه آســتان قــدس و  مــوزه و 
کــه  دیــدار بــا خانــواده شــهدا داریــم. توفیقــی 
ــد  ــا ش ــن بچه ه ــب ای ــد نصی ــال های بع در س
حــرم  مدافــع  شــهدای  خانــواده  بــا  دیــدار 
ــه  ک ــود  کارهایــی ب ــه یکــی از موثرتریــن  ک ــود  ب
انجــام دادیــم. در همیــن دوره قبــل بــا بیــش 
از 21 خانــواده شــهید دیــدار داشــتیم. و همــه 
کــه ایــن بچه هــا بداننــد  بــه ایــن دلیــل اســت 
هزینــه شــیعه بــودن چقــدر ســنگین اســت. 
البتــه  می شــود.  پرداخــت  دارد  هــم  االن  و 
خانواده هــا  ایــن  دل  درد  پــای  کــه  زمانــی 
تأســف  و  می گیــرد  گریه مــان  نشــینیم  مــی 
کــه چــرا بایــد اینگونــه باشــد. چــرا  می خوریــم 

کــه این افــراد پول  بایــد در جامعــه گفتــه شــود 
گرفتــه و بــه میــدان جنــگ رفته انــد و خانــواده 
شــهدا هم داغ از دســت دادن فرزند، همســر 
یــا پــدر را داشــته باشــند و هم ناراحتــی از بیان 
ــد در جامعــه  ــا اصــاًل چــرا بای ایــن حرف هــا. ی
کســتانی  شــیعه نســبت به افغانــی بودن، یا پا
بــودن، یــا غیــره ایرانــی بــودن مرزبنــدی وجود 
داشــته باشــد. در حالــی قــرآن و اهــل بیــت بــه 
کــه اینهــا مــرز بــوده و معیار تقــوا و  مــا آموختنــد 
 جــای بســیاری تاســف 

ً
ایمــان اســت. و واقعــا

کــه ایــن حرف هــا را در جامعــه شــیعه  دارد 
می شــنویم. آیــا امــام رضــا)ع( ایــن را بــه مــا 
کــه  یــاد داده اســت؟ معرفــت امــام رضــا)ع( 
فقــط زیــارت نیســت بلکــه بایــد از اخــالق و 

ــم. ــان بیاموزی ــار ایش رفت

از جایگاه امام رضا)ع( در میان شــیعیان امریکا 

و احســاس و رابطه آنها با ایشــان بفرماييد.
ــترک  ــه مش ــک وج ــا)ع( ی ــام رض ــا ام ــا ب ــا آنج م
داریــم و آن هــم در غربــت بــودن اســت. و امــام 
کــه غریــب الغربــا اســت. البتــه  رضــا)ع( هــم 
منظــور در ســرزمین و در میــان خانــواده نبــودن 
امام در ایام حیاتشــان اســت. و اال ایران همه 
مملکت و ســرزمین امام رضاســت.  لذا غربت 
و تنهایی چیزیســت که خیلی شــیعیان آنجا را 
بــه امــام پیونــد می دهــد. بــه همیــن دلیــل هــم 
امــام رضــا)ع( خیلــی نســبت بــه ائمــه دیگــر 
کــه مــا  بــرای شــان متفــاوت اســت. زمانــی هــم 
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نــام ایشــان را می بریــم یــا فیلــم یــا ویدئویــی 
پخــش می کنیــم دل هــا پــرواز میکننــد و فضــای 
عجیبــی بــه وجــود می آیــد. یکــی- دوبــار هــم 
از طــرف آســتان حضــرت آنجــا آمــده و پرچــم 
حــرم را آورده بودنــد. خیلــی خــوب و موثــر بــود. 
کــه تقریبــا ســالی یــک  باالخــره خــود مــا هــم 
ــار بــه مشــهد می آییــم. بــه نظــرم ایــن رفــت  ب
و آمدهــا بســیار موثــر اســت. خیلــی در روحیــه 

ــر دارد.  بچه هــای مــا تأثی

آنجــا چقــدر منابــع در مــورد امــام رضــا)ع( و 

در  مطالعــه  و  شناســاندن  بــرای  ائمــه،  ســاير 

اختیــار داریــد؟ آیــا امکانــات بــه زبان انگلیســی در 

كافــی اســت.  آنجــا 
هســت ولــی محــدود اســت. البتــه جشــنواره 
کمــک  خیلــی می توانــد در ایــن زمینــه بــه مــا 
منابــع  و  کتاب هــا  بــه  نیــاز  هنــوز  مــا  کنــد. 
بیشــتری بــه زبــان انگلیســی یــا اســپانیولی 
زبــان  اســپانیولی  زیــادی  جمعیــت  -کــه 
گــر مــا  هســتند- و یــا حتــی فارســی داریــم. ا
و  جشــنواره  ایــن  در  خصــوص  بــه  بتوانیــم 
کــرده و بــه  کرامــت ارتباطاتــی را برقــرار  دهــه 
کــه هــم منابــع و هــم افــراد  کمــک شــود  مــا 
کــرده و از او  خاصــی را بتوانیــم بــه آنجــا دعــوت 
کنیــم خیلــی می توانــد اثرگــذار بــوده  اســتفاده 
ــه  گاهــی افــراد در آنجــا اثرگــذار باشــد. ب و در آ
کتــاب هــای  خصــوص از لحــاظ موضوعــات و 
کــه غــرب  اخالقــی و خانوادگــی. یعنــی چیــزی 

و آمریکا در آن بســیار مشــکل دارد. رســاندن 
احادیــث امــام رضــا)ع( و ســایر ائمــه بــه مردم 
کتــاب و یــا بــه هــر  آنجــا اســت. چــه بــه صــورت 

صــورت دیگــر. 
البتــه االن آنجــا تــا حــدودی مــردم بــه معــارف 
قبــاًل  گــر  ا یعنــی  آشــنا شــده اند.  بیــت  اهــل 
مســائل مذهبــی در آنجــا فقــط قالبــی معنــوی 
و دلــی داشــت؛ امــا االن وارد فازهــای نظــری، 
ایــن  اســت.  شــده  هــم  معرفتــی  و  علمــی 
ــخنرانان  ــط س ــم ها توس ــات در مراس موضوع
دارد.  کار  جــای  هنــوز  ولــی  می شــود  گفتــه 
کــه امریــکا ســرزمین بکــری اســت و شــما  چــرا 
کنیــد بــاز هــم جــای  هــر چــه در آنجــا فعالیــت 
کار وجــود دارد. انشــاءاهلل ایــن روابــط بیــن 
جشــنواره و دوســتان مــا در آنجــا نزدیک تــر 
کــه بــه آنجــا برمی گردنــد  شــود تــا نمایندگانــی 
بتواننــد فعالیت هــای بیشــتری آنجــا داشــته 

باشــند. 

رابطــه و تعامــل میــان ادیــان و مذاهــب در آنجا 

بــه چه صــورت اســت؟
از  یکــی  النبــی)ص(  مســجد  همــان  در  مــا 
ایــن  دادیــم  انجــام  کــه  زیبایــی  کارهــای 
کــز مذهبــی دیگــر و حتــی غیــر  کــه از مرا بــود 
کاتولیــک،  مســیحی های  ماننــد  مســلمان 
شــرکت  هــم  مراســم  در  تــا  کردیــم  دعــوت 
کنیــم. روزهــای جمعــه  گفتگــو  کــرده و بــا هــم 
گفتگــو  آنهــا می آمدنــد در مســجد و دیــدار و 

ــد، روزهــای یکشــنبه هــم مــا -یعنــی  می کردن
تعــدادی از علمــا و فعالیــن مســجد- بــه آنجــا 
رفتــه و بــه بحــث و تبــادل نظــر می پرداختیــم. 
ــان و  ــه ارتبــاط میــان ادی ایــن رابطــه خیلــی ب
کمــک می کــرد.  آشــنایی آنهــا بــا اهــل بیــت 
نــگاه  داشــتیم.  هــم  خوبــی  بازخورد هــای 
آنهــا نســبت بــه دیــن، اهــل بیــت و احادیــث 
کامــاًل متفــاوت می شــد. وقتــی احادیــث  مــا 
کردیــم آنهــا متوجــه  ائمــه را آنجــا نقــل مــی 
کــه عقبــه  ایــن دین عقبــه خاصی  مــی شــدند 
کــه بــه خداونــد  اســت. از یــک رابطــه معنــوی 
وصــل می شــود. و ایــن خیلــی می توانــد در 
ــکا جامعــه ای  آنجــا مهــم باشــد. جامعــه آمری
کــه امــروزه از نظــر بنیــاد خانــواده بــه  اســت 
بــن بســت رســیده اســت. ایــن چیزی نیســت 
کــه مــن مســلمان بگویــم. شــما بــه تحقیقات 

کنیــد.  کــز اطالعاتــی خودشــان رجــوع  و مرا
اتفــاق  ایــن  کــه  می کننــد  بیــان  خودشــان 
افتــاده اســت. مگــر مســیحیت و ادیــان دیگــر 
در آنجــا نبــوده اســت. چــرا بــه چنیــن نقطه ای 
نتوانســته  ولــی  بــوده  چــرا  اســت؟  رســیده 
گــر مــا احادیــث  کنــد. حــال ا مشــکل را حــل 
و پیــام اهــل بیــت را بــه آنهــا برســانیم همیــن 
کــه  کفایــت می کنــد. بــا جشــنواره هایی  کار 
داشــته  حضــور  هــم  غیرمســلمان ها  آن  در 
فقــط  مــا  جشــنواره های  در  نبایــد  باشــند. 
مســلمان ها حضــور داشــته باشــند. بلکــه 
بایــد مســیحیان و حتــی آن افــراد الئیــک و بی 
اعتقــاد را هــم دعــوت نمــود تــا حرف هــای مــا 

را بشــنوند.
مطمئــن  بشــنوند  را  مــا  حرف هــای  وقتــی 

می پذیرنــد. هــم  آنهــا  کــه  باشــید 
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كــه تأثیر  تجربــه ای هــم از ايــن مــورد داشــته اید 

كام اهــل بيــت را نشــان دهد؟ 
مــن یــادم هســت در یــک جلســه نشســته 
کــه غیــر مســلمانان هــم در آن حضــور  بودیــم 
از  حدیثــی  مــا  دوســتان  از  یکــی  داشــتند. 
جلســه  ایــن  کردنــد.  بیــان  را  پیغمبــر)ص( 
تمــام شــد. یکــی- دو روز بعــد آن روحانــی  
کــرده  بیــان  را  حدیــث  جلســه  آن  در  کــه 
ــه یــک  ک گفتنــد  ــد و  ــه مــن زنــگ زدن ــد ب بودن
گرفتــه اســت و چــون  آقایــی بــا ایشــان تمــاس 
چنــدان بــه زبــان انگلیســی مســلط نبــود از 
کــه بــا آن آقــا تمــاس بگیــرم. من  مــن خواســت 
کــه  گرفتــم و یــک آقــای آمریکایــی بــود  تمــاس 
آن حدیــث را شــنیده و بســیار منقلــب شــده 
کنــون حرف هــا و ســخنان  گفــت مــن تا ــود.  ب
زیــادی شــنیدم، امــا این ســخن چنــد عالمت 
کــرده اســت. مــا  ســوال در ذهــن مــن ایجــاد 
کتاب هایــی بــه زبــان انگلیســی داریــم.  آنجــا 
کتــاب  مــا آنجــا نهــج البالغــه، قــرآن و چنــد 
دیگــر را بــه زبان انگلیســی داریــم. یکی کتاب 
کــه ترجمــه  چهــل حدیــث امــام)ره( اســت 
گفــت  خــوب و معقولــی هــم دارد. حــاج آقــا 
کتــاب چهــل حدیــث را بــه ایشــان بدهیــد. 
ــوده و  ــا ب ــه آنج ک ــی  ــی از جوان های ــا یک ــد ب بع
از نظــر مذهبــی و علمــی قوی و مســلط اســت 
ایشــان  االن  کردیــم.  مرتبــط  را  ایشــان  مــا 
گــروه بچه هــای مــا شــده اســت. و در  جــذب 

ــی  ــان انگلیس ــه زب ــا ب ــه آنج ک ــا  ــای م برنامه ه
برگــزار می شــود حضــور داشــته و جــزء فعالیــن 
گســترده ای  کــه فعالیت های  مجموعه اســت 
گــر حــرف حــق  هــم انجــام می دهــد. بنابرایــن ا
گفتــه شــود انســان ها متحــول مــی شــوند. 
کــی اســت.  چــون فطــرت انســانها فطــرت پا
بیــدار  آنهــا میرســد  بــا  کلمــه حــق  گــر  ا لــذا 
بــوده  ایــن  بــاورم  همیشــه  مــن  میشــوند. 
کارایــی  کارهــای دولتــی و مدیریتــی  کــه  اســت 
امــا  نــدارد  کارایــی  نمی گویــم  دارد.  اندکــی 
و  خودجــوش  کارهــای  ولــی  اســت.  انــدک 
بــه  باشــد.  موثــر  می توانــد  بســیار  مردمــی 
گــر بیــن المللــی بــوده و از محدوده  خصــوص ا
خودمــان خــارج شــود. مــا بایــد ایــن دایــره و 
ــت  ــل بی ــم. اه ــترده تر ببینی گس ــه را  ــن حلق ای
کــه دیگران  بــرای تمــام بشــریت آمدنــد همین 

کافیســت.  کنیــم  ــا اهــل بیــت آشــنا  را ب
کارهــا  ایــن  بایــد  می کنــم،  کیــد  تا هــم  بــاز 
خودجــوش باشــد وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی، یــا ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات 
کارهــای خوبــی هــم  کــه  کارهایــی می کننــد 
و  فرهنــگ  ســازمان  خصــوص  بــه  هســت. 
بــه  خیلــی  ســاله  چنــد  ایــن  در  ارتباطــات 
کارهــا خودجــوش  گــر  ا کــرد. امــا  کمــک  مــا 
باشــد خیلــی نتیجــه متفــاوت خواهــد بــود. 
چــون مــا وابســته بــه اهــل بیــت هســتیم. و 
ــا،  ــوری مرزه ــرد. اینط ک ــد  ــک خواهن کم ــا  آنه
رنگ هــا و ملیت هــا برداشــته شــده و همــه 

ــه پرچــم اهــل بیــت اســت  ک زیــر یــک پرچــم 
را  مشــکالت  از  خیلــی  و  می گیرنــد.  قــرار 
از مشــکالت جامعــه  حــل می کنــد. خیلــی 
کــه بــه دلیــل مرزهــا بــه وجــود آمــده  انســانیت 
اســت برداشــته می شــود. یعنــی آن نگاهــی 
کــه تمایــز قائــل می شــود بیــن ایرانــی، هنــدی، 
ــره از  ــرد و غی ک ــرک و  ــا ت کســتانی، ی ــی، پا افغان
کــه دینــی و اســالمی  بیــن مــی رود. نگاهــی 
پــای درد دل  نیســت. مــن دعــوت می کنــم 

ــی و  ــواده شــهید مدافــع حــرم افغان یــک خان
 
ً
ــا ــه واقع ک ــت  ــت اس ــینید. آن وق ــر بنش مهاج

کــه شــهدای  تأســف می خوریــد. در حالــی 
غریــب  بســیار  کــه  فاطمیــون  حــرم  مدافــع 
و مظلــوم هــم هســتند بــه شــیعیان و حتــی 
 
ً
ایــران در کل دنیا شــخصیت داده انــد. و واقعا
کارهایــی  ــه افتخــار مــا شــدند. مــا شــاید  مای
کار را اینهــا انجــام  انجــام می دهیــم امــا اصــل 
گــر اینهــا نبودنــد مــا نمی توانســتیم  دادنــد. ا
در آرامــش بــه فعالیت هــای فرهنگــی مذهبــی 
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بپردازیــم.  خودمــان 

گر سخنی دارید بفرماييد. در پایان ا
ایــن  در  مشــهد  شــهرداران  نمی دانــم  مــن 
ــا  ــد، ام ــانی بودن کس ــه  ــته چ گذش ــال های  س
 شــهر مشــهد حداقــل در ایــن ده ســال 

ً
واقعــا

متحــول و زیبــا شــده اســت. مــن بارهــا بــه 
مشــهد آمــده ام.

نبــود.  خــوب  چنــدان  شــهر  چهــره  قبــاًل 
کثیــف و پــر از آشــغال بــود. امــا االن  خیابان هــا 

چهــره شــهر عــوض شــده اســت.
چــه بــه لحــاظ تمیــزی و چــه از نظــر ایجــاد 
ــذا  فضــای ســبز و زیبایی ســازی های دیگــر. ل
 جــا دارد تــا از مســئولین شــهری مشــهد 

ً
واقعــا

کنــم. آدم بــا یــک احســاس خاصــی بــه  تشــکر 
لــذت  خیابان هــا  از  و  می آیــد  مشــهدالرضا 

می بــرد. 
از مســئولین جشــنواره هــم تشــکر می کنــم 
افــراد  کــرده و  برگــزار  را  برنامــه ای  کــه چنیــن 
می کننــد.  دعــوت  مختلــف  کشــورهای  از  را 
کار   

ً
کــه واقعــا بخصــوص از میــان اهــل تســنن 

زیبایــی بــود و موجــب همبســتگی و همدلــی 
می شــود. خیلــی از شــیعیان مــا نمی داننــد 
محبــت  واقعــا  تســنن  اهــل  از  بســیاری  کــه 
اهــل بیــت اســت. و بایــد ایــن را بــه مــردم 
 بــرادران مــا 

ً
کــه اهــل تســنن واقعــا نشــان  داد 

و محبیــن اهــل بیــت هســتند. مــا باید بــه دنیا 
کــه دیــن اســالم دیــن بــرادری  نشــان دهیــم 
کــه از اســالم  و محبــت اســت و آن چهــره ای 

داده  نشــان  داعــش  و  القاعــده  شــکل  بــه 
مذهــب  و  دیــن  بــه  ربطــی  هیــچ  می شــود 
ایــن  ماننــد  جشــنواره هایی  و  نــدارد.  مــا 
کار را بــرای مــا انجــام  جشــنواره می توانــد ایــن 

دهــد. 
از  خاطــره  یــک  می خواهــم  هــم  پایــان  در 
ــا ســید محمــود بگویــم. یــک ســال محــرم  آق
داشــتیم در مســجد ســیاهی می زدیــم یــک 
روی  افتــاد  بچه هــا  از  یکــی  دســت  از  میــخ 
را برداشــت  آقــا ســید محمــود میــخ  زمیــن. 
گفــت بچه هــا می دانیــد ایــن میــخ چقــدر  و 
یــک  گفتنــد  خنــده  بــه  دارد.بچه هــا  ارزش 
گفــت مــن  کــه ارزشــی نــدارد. آقــا ســید  میــخ 
بــه شــما نشــان می دهــم ایــن میــخ چقــدر 

مــی ارزد.
فردا آن روز که جلسه ای داشتیم. 

گفــت: ایــن  آقــا ســید بــه حاضریــن جلســه 
میــخ مربــوط بــه پرچــم و عــزای امــام حســین 
اســت، ایــن میــخ را چقدر خریــداری می کنید؟

ــه یکــی از  آقــا ســید میــخ 5 ســنتی را 100 دالر ب
کــرد  کــرد و اعــالن  دوســتان جلســه هدیــه 
ج غــذای هیئــت می کنیــم. و بعــد  پــول را خــر
ایــن  ماننــد  عمل مــا  و  مــا  گفــت  جمــع  بــه 
میــخ ارزش چندانــی نــدارد و ایــن اهــل بیــت 
کــه بــه مــا اعتبــار و ارزش می دهنــد.  هســتند 
کارهــای مــا هــم خالصانــه بــرای  گــر  از ایــن رو ا
کــرده و  کمــک  اهــل بیــت باشــد، خــود آنهــا 

کار را بــاال می برنــد.  ارزش و اعتبــار 
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�رطرفدارترین و �رنفوذترین کتاب

در اندونزی، »عدل الهی« 
شهید مطهری است

لطفًا خودتان را معرفی بفرماييد.
فــوزی رحمــت هســتم. عضو اتحادیــه پیروان 
اهل بیــت)ع( اندونــزی و مدیــر بنیــاد شــهید 
مطهــری هســتم که بــرای مــدارس از دبســتان 

تــا دبیرســتان برنامــه دارد.

فعالیــت هــای بنیــاد بــه چــه صــورت اســت؟ 

كتــاب هــا از فارســی اســت  محــدود بــه ترجمــه 

یــا شــامل فعالیــت هــای دیگــری هــم می شــود؟
کــه از عمــر بنیــاد، یعنــی تقریبــا  28 ســال اســت 
گــذرد.  مــی  ایشــان،  شــهادت  بــا  همزمــان 
بخشــی از فعالیــت هــای آن ترجمــه آثار شــهید 
از  کــه  اســت   … و  شــریعتی  دکتــر  و  مطهــری 

شــمارش خــارج اســت.
روز شــهادت شــهید مطهــری در ایــران، روز 
اندونــزی  اســت. در  نامگــذاری شــده  معلــم 
هــم مصــادف بــا روز تربیــت ملــی اســت. در کنار 
گــردآوری هــای موضوعــی هــم داشــته  ترجمــه، 

ایــم. البتــه پرطرفدارتریــن و پرنفوذتریــن کتــاب 
در اندونــزی، »عــدل الهــی« شــهید مطهــری 
اســت. مــا بــه ســه دلیــل بنیــاد را بــه نــام ایشــان 
گذاشــتیم، یکــی اینکــه عالــم زمــان و زمانــه 
شــناس بــود، دوم محقق فعــال در عرصه های 
اجتماعــی و سیاســی بــود، ســوم روشــن و آزاد 

فکــر بــود.

در  امــام رضــا)ع(  بــرای  كــه  برنامــه هايــی  از 

بفرماييــد. برایمــان  می شــود  برگــزار  اندونــزی 
شــهادت  و  هــا  والدت  بــرای  همیشــه  مــا 
بزرگتریــن  اّمــا  می کنیــم،  برگــزار  مجلــس  هــا 
پیامبــر،  میــالد  و  عاشــورا  از  پــس  مجلــس 
بــرای امــام رضــا)ع( اســت. ســرود بــرای امــام 

و… جوائــز  اهداء  داریــم،  رضــا)ع( 

كــه  یکــی از مشــکات مــا در ايــران ايــن اســت 

بــه هــر بهانــه ای از پوشــش تــا سیاســت، در 

جامعــه مــا شــکاف فرهنگــی ایجــاد می شــود و 

كــدورت اتفــاق مــی افتد.  جبهــه بنــدی و تنــش و 

در اندونــزی بــا ايــن حــد از تنــوع، از جملــه در 
پوشــش، چــرا ايــن تنــش و جبهــه بنــدی دیــده 
ــر از خــوی آرام آن هــا  نمی شــود. چــه عاملــی غی

در ايــن امــر دخالــت دارد؟
این ســؤال ســاده ای نیســت؛ به تعبیر درست تر، 
پاسخش ساده نیســت. ما 17000 جزیره داریم. 

540 زبــان داریــم؛ نــه لهجــه یــا گویــش، زبان.
زبان هــای  یمــان، 

ّ
مل زبــان  از  غیــر  مــا  یعنــی 

 5 زبان 
ً
محلــی دیگــری داریــم. در ایران نهایتــا

گان و دســتور  کــه واژ داریــد، مــا صدهــا زبــان 
زبــان متفــاوت دارنــد.

مــا 150 ســال تحــت اســتعمار هلنــد بودیــم. 
بــه  ولــی  ســال،   350 می گوینــد  خودشــان 
تــا پایــان  نظــر مــا ایــن را از آغــاز ورودشــان 
حالــی  در  انــد؛  کــرده  حســاب  خروجشــان 
کــه عمــر اســتعمار و استیالیشــان 150 ســال 
آزادی  مــا  نیــم  و  قــرن  یــک  ایــن  در  اســت. 
نداشــتیم، چــون اختــالف داشــتیم. مــا فقــط 
کردیــم و بــا هــم  بــرای خودمــان مبــارزه مــی 

نبودیــم.
کردنــد. در  هلنــدی هــا مــا را فرقــه فرقــه مــی 
ســال تقریبــا 1098 جوانــان هــر فرقه و گــروه گرد 
ــت را 

ّ
هــم آمــده و بــا هــم مّتحــد شــدند و یــک مل

ــت، یک زبــان و یک 
ّ

بــه وجــود آوردنــد. یــک مل
unitiy in diversity ،ــی مــا

ّ
کشــور. شــعار مل

عیــن  در  )وحــدت  الوحــدة  فــی  الکثــرة  یــا 
کــرده  تنــوع( اســت. بــه همیــن خاطــر عــادت 

کــه اختالفــات را غنیمــت بشــماریم. ایــم 
ما مســلمان نبودیم و اســالم را بدون جنگ 
کــه  می دهــد  نشــان  مــا  تاریــخ  پذیرفتیــم. 
ــه اختالفــات، خشــنونت نداریــم. نســبت ب

ــه  كــدام ُبعــد از زندگــی امــام رضــا)ع( بيشــتر ب

ــورد؟ ــی خ ــا م ــروز م ــی ام درد زندگ
را  ای  نکتــه  یــک  خواهــم  مــی  آن  از  پیــش 
بگویــم. اســالم بیشــتر از طریــق صوفیــه وارد 

در  صوفیــه  فرقــه   60 تــا   50 شــد.  اندونــزی 
کــه سلســله 90 در صدشــان  اندونــزی اســت 
بــه امــام رضــا)ع( مــی رســد و امــام رضــا)ع( 
اندونــزی  در  ســنی  و  شــیعه  اتحــاد  نقطــه 
اســت. بــه نظــر مــن بــرای مــا، چــه اندونــزی و 
چــه تمــام دنیــا، ارتبــاط ایشــان بــا دیگــر ادیان 
گفتگــوی آزادشــان می توانــد الگــوی مهمــی  و 
ــا  ــه ب ک ــزی  ــا در اندون ــرای م ــژه ب ــه وی ــد. ب باش
دیگــر ادیــان، زیســت و همســایگی داریــم.

سخن پایانی
ســال  پنــج  تــا  ســه  ایــن  در  اندونــزی،  در 
ــا  ــلفی ه ــرف س ــادی از ط ــکالت زی ــر، مش اخی
داریــم. آن هــا ســخنان اهــل بیــت را عمــدا بــه 
نادرســتی نشــر مــی دهنــد. مثــاًل می گوینــد 
کافــی یــا تحریــر الوســیلة چنیــن اســت و  در 
ــی  ــث یک ــن بح ــد. و ای گفتن ــی  ــع م ــالف واق خ
دو مــورد نبــود. مــا بــه نظرمــان آمــد بیاییــم 
زندگانــی اهــل بیــت را بــه  شــکل داســتان برای 
کــودکان بگوییــم و اآلن در حــال نــگارش ایــن 

هســتیم. داســتان ها 

حسین الهی
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همدی قــــــزیل. ایـــــران
مديرعامل بنیاد شعر و ادبيات داستانی ايرانیان، نویسنده.
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شخصیت امام رضـــا)ع(
را در نوشته هایمان

تنـــــزل ندهیم

مهــدی قزلــی را  ســال ها ســت می شناســم 
ــه  ــروع حرف ــن ش ــای آغازی ــال ه در س
ــجد  ــکاف مس ــه اعت ــی ب ــم وقت خبرنگاری
جامــع گوهرشــاد رفته بودم نوشــته هــای او 
دربــاره امــام رضــا)ع( و ســفرش به مشــهد 
را خوانــدم آن زمــان بودکــه شــیفته قلمش 
شــدم زیبــا نوشــته بــود و در نوشــته هاش 
صراحــت و البتــه طنــازی بــه چشــم مــی 
خــورد.آن زمــان او را در ذهنــم جــوان تــر 

از امــروزش فــرض میکــردم.
بعدهــا در اینســتاگرامش مطالبــش را دنبال 
ــش و  ــد روز پی ــه چن ــن ک ــا ای ــردم ت ک

ــا)ع( او را در  ــام رض ــاد ام ــامگاه می در ش
ــی  ــن الملل ــنواره بی ــه جش ــالن اختتامی س
ــا  ــوی م ــف جل ــا)ع( دیدم.ردی ــام رض ام
ــود. از دیدنــش غافلگیــر شــدم  نشســته ب
ــا مراســم تمــام  و نتوانســتم صبــر کنــم ت
ــه از او  ــم اختتامی ــن مراس ــود .در حی ش
خواســتم بــا مــن گفتگویــی دربــاره ادبیات 
رضــوی داشــته باشــد.قزلی پذیرفــت.

ــرده بود.تنــد  ــی پ ــح و ب حرف هایــش صری
ــرد .  ــی ک ــاد م ــه انتق ــیار صادقان ــا بس ام
ــود  ــر کامــش حاکــم ب ــی ب شــور و هیجان
ــی  ــذاب م ــن ج ــرای م ــو را ب ــه گفتگ ک
کــرد. طــوری کــه دلــم می خواســت 
ــه در  ــردی ک ــا م ــتم و ب ــاعت ها بایس س
کســوت مدیرعامــل بنیــاد شــعر و ادبیــات 
داســتانی ایرانیــان بــه مشــهد ســفر کــرده 
بــود گفــت و گــو کنــم.آن چــه مــی خوانید 

ــت. ــوی ماس ــت و گ ــی از گف ــرش های ب

ــما  ــی از ش كتاب ــش  ــال پي ــد س ــی چن ــای قزل آق

زیــادی  حجــم  و  بــود  كوچکــی  خواندم،كتــاب 

نداشــت. آســتان قــدس رضــوی آن را چــاپ كرده 

بــود. یــک ســفرنامه مشــهد كــه  در آن یــک طنــازی 

كــه بــرای مــن جالــب بــود.   هــم وجــود داشــت 

گــر بخواهیــد در حــوزه داســتان و رمــان  حــاال ا

یــک كاری انجــام دهیــد ســراغ چــه موضوعــی می 

رویــد؟ چــه مقطعــی از زندگــی امــام رضا برای شــما 

داســتانی و جذاب اســت كه دوســت دارید درباره 

آن بنویســید؟
کــه  دارم  رضــا  امــام  مــورد  در  کتابــی  مــن 
بازنویســی از زندگانــی امــام رضاســت. بــه نــام 
کــه توســط انتشــارات امیــر کبیر   غریــب قریــب. 
کــه  کتــاب دیگــر هــم دارم  چــاپ شــده. یــک 
کــه یــک مجموعــه  کردیــد  شــما بــه آن اشــاره 
گــر بخواهــم در حــوزه داســتان  آثــار اســت. ا
کنــم، یــک هفتــه در حــرم قــدم  کار  و رمــان 
مــی زنــم تــا بــه موضــوع مــورد نظــرم برســم. 
کســی بــه ایــن فکــر نمی کنــد بــه عنــوان  اصــال 
داســتان نویــس وقتــی مــی خواهــد داســتان 
بزنــد.  قــدم  حــرم  در  هفتــه  یــک  بنویســد، 
ببینــد.  را  ناراحــت  و  خوشــحال  آدم هــای 
کنــد، همــه  ســوژه هــا را از بیــن مــردم انتخــاب 
نــوروز،  در   مثــال  هســتند.  جمــع  حــرم  در 
مشــهدی هــا بــه حــرم مــی آینــد، آن وقــت 
کســی بــرود  جاهایــی از شــهر خالــی اســت 
کــه نیامــده چــرا نیامــده، چــه  کســی  ببینــد آن 
کــه حــرم نیامــده و...ایــن  مســئله ای داشــته 

هــا جــذاب اســت.

پس شما سراغ آدم های حرم می روید؟
نــه فقــط آدم های حــرم. منظورم توجه اســت. 
دقیقــا نمی دانــم راجــع بــه چــه  خواهم نوشــت 
کــه ســال  امــا شــاید راجــع بــه کســانی بنویســم 
هاســت از امــام رضــا چیــزی خواســته انــد و 
نگرفته اند. نگاه اشــتباه ما در ادبیات اعجاز و 
شــفا ایــن اســت کــه امــام رضــا را در ســطح دکتر 

تنــزل داده ایــم. 

كــه حاجــت  كســانی  كــه مــی بينیــم  ــی  در حال

نگرفتــه انــد هــم هنــوز امــام رضــا)ع( را دوســت 

دارنــد...
آفریــن. اصــال اعجــاز امــام رضــا)ع( ایــن اســت، 
کــه نمی دهــد ولــی عزیزتــر می شــود. نــه اینکــه 
کــورم و نمــی بینــم و آمــدم امــام رضــا مــن را  مــن 
شــفا داده اســت و این بشــود اعجاز امام رضا. 
کــه شــفا  مطلقــا اعجــاز امــام رضــا ایــن نیســت 
کنــم آن هــم وجــود دارد.  بدهــد. ردش نمــی 
امــا اعجــاز امــام رضــا همیــن شــلوغی اســت 
کــه داریــم در حرمشــان مــی بینیــم. آرامــش 
کــه در آنجــا در آدم هــا  و حــال خوبــی اســت 

همــه  اعجــاز  معتقــدم  مــن  می شــود.  پیــدا 

معصومیــن مــا همیــن بــوده اســت. در طــول 
تریــن  شــدید  تحــت  مــا  معصومیــن  تاریــخ 
فشــارها بــوده انــد، از حضــرت امیــر کــه بگذریم 
کــه دوره خالفــت داشــت، حتــی از امام حســن 
کــه 6 مــاه دوره خالفتــش بــود بگذریــم، بــه 

صدیقه رضوانی نیــا
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غیــر از ایــن دو امــام، بقیــه معصومیــن مــا تحــت 
شــدیدترین فشــارها بــوده انــد امــا همیــن االن 
در بین شیعیان بررسی کنیم می بینیم ایشان 
اینقــدر محبــوب و عزیــز هســتند. ایــن یــک 
گــر بخواهــم بنویســم ســعی  اعجــاز اســت. مــن ا

می کنــم ایــن هــا را بنویســم.

ــان  ــم خودت ــما ه ــال ش ــه هرح ــی، ب ــای قزل ق  آ

و  رمــان تخصــص داریــد  و  در حــوزه داســتان 

خــوب  را  حــوزه  ايــن  و  داریــد  مســئولیت  هــم 

مــی شناســید خاهــای حــوزه داســتان و رمــان 

رضــوی را در چــه مــی بينیــد؟ 

مــن بــا چنــد داســتان نویــس صحبــت كــردم می 

گفتنــد مــا در حــوزه ديــن محدوددیــت داريــم، 

نمی توانیــم ماننــد بقیــه موضوعــات از تخیــل 

كنیم.نظــر شــما  كنیــم و بایــد مراعــات  اســتفاده 

چیســت؟
بلــه! ورود بــه ســاحت حضــرات معصومیــن در 
کــه بــا تخیــل نســبت جــدی  موضــوع داســتان 
دارد ســخت اســت. فــرض مــا ایــن اســت کــه هــر 
حرکت و حرف و گفته ائمه مبتنی بر حق اســت 
و نمی تــوان حــق را دســتکاری کــرد. امــا واقعیــت 
کــه ایــن همــه مســئله نیســت.  ایــن اســت 
امــام  موضــوع  انــدرکاران  ودســت  مســئولین 
رضــا کســانی هســتند کــه بــه حــوزه فرهنــگ بــه 
طــور عمومــی اشــراف ندارند،مخصوصــا حــوزه 
گذاری هایشــان،  ادبیــات و معمــوال ســرمایه 
ســرمایه گذاری هایــی اســت کــه در زندگــی مردم 

داســتان  یــک  کــه  درحالــی  نیســت.  جــاری 
کــه شــما فرمودیــد، یعنــی  نویــس از آن منظــری 
کــه مــی خواهــد یــک داســتان جــذاب  کســی 
برای مخاطب امروز بنویسد مجبور اســت راوی 

زندگــی امــروز باشــد.
امــروز را روایــت  وقتــی مــی خواهیــد زندگــی 
بایــد  باشــد،  آن  در  هــم  رضــا  امــام  و  کنیــد 
فرمان داســتان نویســی خودتان را بچرخانید 
کنــد. مســیر تولیــدات  و مســیرش را عــوض 
کنــون در حــوزه  ادبــی در حــوزه امــام رضــا  تا
منثــور، یعنــی رمــان و داســتان بیشــتر ناظــر بــر 

گذشــت یــا ناظــر بــر موضــوع شــفا بــوده اســت. 

کــه موضــوع مــورد توجــه بعضــی از حضــرات 
کــه تاثیــر و تاثــر امــام رضــا بــر  اســت. در حالــی 
گســترده تر  و خیلــی عمیــق تــر از  مــردم خیلــی 

ایــن ماجراهــا بــوده و هســت. 

خــدا بیامــرزد آقــای شــکوهی را، شــعر رضــوی 
مــی  مــن  کــه  ایســت  ایــن دســته  از  ایشــان 
گویــم. یعنــی در شــعر ایشــان، شــما یــک کلمــه 
از مشــهد یــا امــام رضــا نمــی شــنوید ولی چنان 

کــه  شــعر رضــوی امــروزی بــه شــما می دهــد 

کــه در پــارک،  مــن و شــما بــه عنــوان آدم هایــی 
آمــد  و  رفــت  و...  ســینما  فروشــی،  بســتنی 
کنیــم و لــذت  داریــم، می توانیــم شــعر را زمزمــه 
کــه شــعر ســروده  ببریــم. چــون همیــن طــوری 
کرده ایــم. زندگــی جنــاب آقــای  شــده زندگــی 
ــا  ــب ب ــد و ادی ــک هنرمن ــوان ی ــه عن ــکوهی ب ش
کــه قابــل  امــام رضــا چنــان عجیــن شــده اســت 

ک از هــم نیســتند. نمی توانیم  انفصــال و انفــکا
بگوییــم ایــن بخــش زندگــی او امــام رضایــی 
اســت و ایــن بخــش زندگــی عــادی اســت. مــا 
بــه دنبــال ایــن بایــد باشــیم. مســئولین حــوزه 
فرهنگــی نســبت دار بــا امــام رضــا بایــد از ایــن 
طــرف دنبــال آن باشــند، ادبــای مــا از آن طــرف. 
مثــال بخــش ادبــی و بخــش دینــی. بــرای بخــش 
کننــد، بــرای بخــش ادبــی  کار مــی  دینــی یــک 
کار دیگــر. نــه! زندگــی رضــوی مــا بایــد بــا  یــک 
زندگــی عــادی مــا چنــان باهــم قاطــی شــده 
باشــد که وقتی داســتان معمولی می نویســیم 
امــکان حضــور امام رضا باشــد، وقتی داســتان 
امــام رضــا را هــم مــی نویســیم، زندگــی معمولــی 
کــه فکــر  مــا در آن باشــد. ایــن چیــزی اســت 
گــر بــه آن توجــه شــود، مــا از مســئله  کنــم ا مــی 
بازنویسی صرف در حوزه کار ادبیات حضرات 
معصومین می توانیم خارج شــویم، و داســتان 
کــه آدم امــروز بــا مســئله  کنیــم  هایــی را تولیــد 
هــای امــروز آن را بخواننــد و از آن اســتفاده کنند 

و لــذت ببرنــد.

كــه مــا در حــوزه ادبيــات  پــس شــما مــی پذيریــد 

رضوی وضعیت خوبی نداريم. راهش چیســت 

بایــد ســفارش بدهیم؟
کتاب  نه! ولی داستان چرا.

كتاب ها هم همینطور اســت. مثا   آقای قزلی، 

كتــاب عیون اخبار الرضــا را خوانده اید؟ شــما 

بله خوانده ام.

كتــاب دوســت  كــه   ولــی مــن بــه عنــوان فــردی 

كــه ترجمــه ايــن  داشــتم، نخوانــده ام. اینقــدر 

كتــاب ســنگین اســت. 

خب عیون یک کتاب منبع برای  علماســت. 

می شــود.  محســوب  پژوهشــی  منبــع  یــک 
کتــاب هــای عمومــی  کتــاب عمومــی نیســت. 
کــرد.  کــه می تــوان خوانــد و اســتفاده  داریــم 

ــه  ــوط ب ــم مرب گفت ــما  ــه ش ــن االن ب ــه م ــا آنچ ام

ــم  کن ــی  ــر م ــود. فک ــتان ب ــان و داس ــوع رم موض
مــا بایــد از در ایــن زمینــه ســرمایه گــذاری جدی 

داشــته باشــیم.

یعنی سفارش بدهیم؟
کمــا اینکــه خیلــی  ســفارش هــم می تــوان داد. 
کــه در زمینه هــای دیگر که  کتــاب هایــی  از آن 
کارش انجــام شــده اســت، مســیرش مســیر 
ســفارش بوده اســت. توصیه ام به مسئولین 
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ای  حرفــه  ســفارش  و  گاهانــه  آ ســفارش 
کلمــات دقــت  کنــم بــه  اســت. خواهــش مــی 
کنیــد. ایــن مربــوط بــه مســئولین. ســفارش ما 
کــه ایــن خــط فرضــی  بــه ادبــا هــم ایــن اســت 
کــه اینطــرف زندگــی  را در زندگیشــان نکشــند 
دینــی و آن طــرف زندگــی ادبــی. زندگــی آدم 

یــک چیــز اســت.

كــه  ک بيــن اعتقــادات و چیــزی  یعنــی انفــکا

نــدارد. وجــود  می كنــد  خلــق  نویســنده 
کســی درســت  ک را  چــه  دقیقــا. ایــن انفــکا
کــرده اســت. یــک بخشــش را بــازار تجــارت و 
نشــر و فــروش بــه وجــود آورده. یــک بخــش 
گاهانــه و غیــر حرفــه ای.  را ســفارش هــای ناآ
ــه  ک ــد  ــه طــرف ســفارش داده ان کاری ب چــون 
خیلــی در چارچــوب هــای مشــخصی اســت 
زندگــی  در  مشــخص  هــای  چارچــوب  آن  و 
فــرد تعریــف نشــده اســت.بنابراین یــک خــط 
وارد  و  کشــیده  فرضــی  چارچــوب  و  فرضــی 
کــرده اســت. بــه اینکــه  شــده و اثــری خلــق 
کاری نداریــم. ایــن  کیفیــت اثــر چیســت فعــال 
گاهانــه و غیــر  مربــوط بــه ســفارش هــای ناآ
کارهــای  حرفــه ای اســت . همــه جــای دنیــا 
سفارشــی وجــود داشــته اســت. مــا برنــدگان 
ســفارش  کــه  داریــم  بــزرگ  بســیار  جوایــز 
ــد. ســفارش درســت و حرفــه  گرفتــه ان کتــاب 
ای  حرفــه  و  درســت  هــم  کتــاب  بــوده،  ای 
تولیــد شــده اســت، بــه فــرد درســت و حرفــه 

ای ســفارش داده شــده اســت. همــه ایــن هــا 
بخــش هایــی از ســفارش حرفــه ای اســت. 
داســتان  بــه  رســیدن  مســیرهای  از  یکــی 
ــه اینکــه فــرد داریــم،  ــا توجــه ب هــای خــوب ب

اســت. مســتندنگاری 
 

مثل كتابی كه شما خودتان نوشته اید...
کــه ملغمه ای اســت از داســتان،  نــه آن کتــاب 
کتــاب  آن  غیــره.  و  ســفرنامه  و  یادداشــت 
عــرض ارادتــی اســت بــه آســتان مقــدس امــام 

کار بــدی نبــود.  کنــم  رضــا. فکــر مــی 

كتــاب را خوانــدم  كــه آن  اتفاقــا مــن زمانــی 

آمــد. خوشــم  خیلــی 
کــه  کــه مــن بــه عنــوان فــردی  کاری بــود  آن 
ــا  ــام رض ــا ام ــبتش را ب ــود و نس ــات ب ــل ادبی اه
از زندگــی خــودش جــدا نکــرده بــود، نوشــتم. 
بنابرایــن در ســفرنامه امــام رضایــی طنــز هــم 

دارد.  وجــود 

چرا ادامه ندادید؟
ادامــه دادم. مــن کارهــای زیادی کرده ام. فقط 
در حــوزه امــام رضــا نبــوده اســت. از ائمــه دیگر، 
کار داشــته و دارم.  از حــوزه هــای دینــی دیگــر 
اصــال چــرا یــک نفر بایــد فقط نویســنده رضوی 
یــک نفــر بخــش  نــدارد  باشــد. اصــال معنــی 
مهمــی از زندگــی ادبــی خــود را مختــص امــام 
رضــا قــرار دهــد. حتمــا دچــار ضعــف می شــود.
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سیـــره و اخـــالق رضـــوی 
در جامعه ما چنـــــدان 

نیست شناخته شده 

در ابتــدا یــک معرفــی از خودتــان بفرماييــد و از 

كــه داریــد بــرای مــا بفرماييــد فعالیــت هايــی 
گرجســتان  کشــور  از  کاالیــوف  امیــل  بنــده 
مقطــع   2011 تــا   2006 ســال  از  هســتم. 
کارشناســی را در قم و در رشــته کالم اســالمی 
بــا  زمــان  هــم  مــدت،  ایــن  در  و  گذرانــدم. 
تحصیــل در خبرگــزاری شبســتان و ســایتی 
ــود  ــا ب ــی م ــتان آذربایجان ــه دوس ــق ب ــه متعل ک
فعالیــت  اســالم«  »مکتــب  عنــوان  تحــت 
کتــاب و مقالــه  ــر ایــن چنــد  داشــتم. عــالوه ب
را هــم ترجمــه نموده ام.کــه یکــی از ایــن کتــاب 

گرجســتان بــرای مــا  كشــور  اندكــی پيرامــون 

كــه جمعیــت و میــزان ادیــان و  توضیــح دهیــد. 

مذاهــب در آنجــا بــه چــه صــورت اســت؟
و  اســت  مســیحی  کشــوری  گرجســتان 
15درصــد جمعیــت آن مســلمان هســتند. 
آن هــا هــم بــه دو قســمت تقســیم می شــوند. 
مســلمانان آذری  زبــان و مســلمانان گرجــی. 
آذری هــا بیشــتر در منطقــه تفلیــس زندگــی 
 شــیعه هســتند امــا مســلمانان 

ً
ــرا کث ــرده و ا ک

می شــود  گفتــه  آجــار  آنهــا  بــه  کــه  گرجــی  
کــرده و همــه ســنی  بیشــتر در باتومــی زندگــی 
مذهــب هســتند. خوشــبختانه مســلمان ها 
گرجســتان در اجــرای برنامه هــای دینــی و  در 
عبادی شــان آزاد بــوده و از طــرف حکومــت و 
دولــت بــرای آنها مشــکل و محدودیتی وجود 
اداره ای  و  انجمــن  کشــور  در  حتــی  نــدارد. 
مســلمین  اداره  عنــوان  تحــت  دارد  وجــود 
که در آنجا از مســلمانان حمایت  گرجســتان 
کــرده و در برخــی از امــور ماننــد  و پشــتیبانی 
اجــرای  در  و  مســاجد  تعمیــر  و  ســاخت 
کمــک و همراهــی می کنــد.  برنامه هــای دینــی 
حتــی برخــی از طلبه هــای دینــی از آنجا حقوق 

می گیرنــد. 
پشــتیبانی  شــیعیان  از  بیشــتر  هــم  دولــت 
لحــاظ  بــه  تســنن  اهــل  از  کــه  چــرا  می کنــد 
ــه دلیــل حضــور وهابیــت  مســائل امنیتــی و ب
امــا  دارد.  تــرس  کمــی  آنــان  فعالیت هــای  و 
بــا عقایــد شــیعه آشــنایی داشــته و می داننــد 

کــه هرگــز یــک شــیعه بــه تروریســت تبدیــل 
نمی شــود. ولــی یــک وهابــی ممکــن اســت 
جریانــات  و  داعــش  ســوی  بــه  راحتــی  بــه 

کنــد. حرکــت  تروریســتی 
مشــکلی  هیــچ  دولــت  کنــون  تا بنابرایــن 
کــه  بــا شــیعیان نداشــته و تمایــل هــم دارد 
همفکــر  و  همســو  شــیعیان  بــا  مســلمانان 

باشــند. 

ــزان  ــه چــه می معــارف و ســیره امــام رضــا)ع( ب

در میــان شــیعیان آنجــا شــناخته شــده اســت. 

كتاب هــا و متــون ترجمــه شــده پيرامــون  چقــدر 

اهــل بيت در دســترس شــیعیان آنجا قــرار دارد.
شــیعیان  درصــد  نــه  و  نــود  گفــت  می شــود 
 
ً
کثرا گرجســتان امام رضــا)ع( را می شناســند. ا
کنــون بــرای زیــارت امــام آمده انــد. مــا هــم در  تا
آنجــا برنامه هایــی از طــرف انجمــن اهــل بیــت 
کــه هر ســاله چندین  و اداره مســلمین داریــم 

کاروان هــای زیارتــی بــه مشــهد می آینــد. بــار 
همیــن امــروز هــم در یکــی از پارک هــای مرکزی 
شــهر خودمــان جشــنی بــه مناســبت والدت 
امــام رضــا)ع( در حــال برگــزاری اســت. البتــه 
رضــا)ع(  امــام  بــا  دررابطــه  خاصــی  کتــاب 
کــه در کشــور ترجمه شــده باشــد ولی  ندیــدم 
کتاب هایــی بــا موضــوع ســیره و زندگینامــه 

ائمــه وجــود دارد.
مــردم نیــز بیشــتر از طریــق اینترنت و ســایت ها 
پیرامــون امــام رضــا)ع( و ائمه دیگــر  اطالعات 

ــود.  هــا، پیرامــون زندگینامــه امــام رضــا)ع( ب
کــه  کنــون در اختیــار زائــران آذری زبانــی  کــه ا
بــرای زیــارت بــه مشــهد می آینــد قــرار می گیــرد 
ــنا  ــام)ع( آش ــیره ام ــی و س ــا زندگان تــا اندکــی ب
گرجســتانی  کــه مــن  گردنــد. درســت اســت 
یعنــی  هســتم.  آذری   

ً
اصالتــا ولــی  هســتم 

هســتند.  آذری  همــه  گرجســتان  شــیعیان 
کــردم  کــه تحصیالتــم را تمــام  در ســال 2011 
گرجســتان بازگشــتم و از همــان  کشــور  بــه 
ســال مشــغول بــه تدریــس در حــوزه علمیــه 
کــه حــوزه  گرجســتان شــدم  امــام رضــا)ع( 
گرجســتان  نمایندگــی جامعــه المصطفــی در 
کالم  اســت. مــن در آنجــا بــه تدریــس فقــه، 
وارد   2012 ســال  در  می پــردازم.  عقایــد  و 
دانشــگاه تفلیــس شــدم و در حــال خوانــدن 
یکــی دیگــر  رشــته جامعه شناســی هســتم. 
مســئول  و  نویســنده  بنــده  فعالیت هــای  از 
گرجســتان  در  »ایمــان«  مجلــه  ویرایــش 
اســت. در آنجــا اداره ای وجــود دارد بــه نــام 
اداره  آن  کــه  گرجســتان،  مســلمین  اداره 
مجلــه ای بــه نــام »ایمــان« چــاپ می کنــد و 
بنــده مســئولیت این مجلــه را بر عهــده دارم. 
بنابرایــن فعالیت هــای بنــده بیشــتر تدریــس، 
ترجمــه و ویرایشــگری اســت. و اولیــن بــار هم 
کــه در ایــن جشــنواره شــرکت می کنــم  هســت 

حسن دیانی
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کسب می کنند. متأسفانه ترجمه و پژوهـــش 
کافــــی نیست. در گرجستان در حد 

و  ترجمه هــا  باکـــــــو  و  آذربایجــــــان  در  البتــه 
هرچنــد  کــه  دارد  وجــود  پژوهش هایــی 
محدودیت هایــی داریــم ولی باز هم کتاب هایی 
از آنجــا می آوریــم. امــا در  مجمــوع در حــد کفایــت 

 . نیســت

گفتگوهــای امســال مــا امــام رضــا)ع(  محــور 

گفتگــو و امــام اخــاق اســت. می خواســتم  امــام 

كــه  كمــی در مــورد ايــن دو ويژگــی امــام و بهــره ای 

ــرای مــا توضیحــی  مــا می توانیــم از آنهــا ببريــم ب

بفرماييــد. 
نــه تنهــا در بیــن مذاهــب  گفتگــو و دیالــوگ 
کــه حتــی بیــن همــه ادیــان امــری  اســالمی، 

کنــم  مــی  فکــر  و  اســت.  واجــب  و  ضــروری 
راهــی هــم غیــر از ایــن نداریــم. در خــود کشــور 
گرجســتان ایــن اتفــاق افتــاده اســت و مذاهــب 
ــا  ــه ب ــته و هم ــکلی نداش ــم مش ــا ه ــون ب گ گونا
هــم در ارتبــاط هســتند. یعنــی مــا بــه راحتــی 
در مراســم ها، جشــنواره ها و یــا میــالد ائمــه 
از نماینــدگان اهــل تســنن دعــوت می کنیــم و 
آنهــا نیــز بــه همیــن صــورت از مــا در برنامه هــای 
مــا  بنابرایــن  می کننــد.  دعــوت  خودشــان 
چنــدان نیــازی بــه دیالــوگ احســاس نمی کنیم 
کــه ایــن موضــوع را در میــان خودمــان  چــرا 

داریــم.

کــه بخواهیــم بــه  کمبــودی وجــود نــدارد  یعنــی 
دنبــال آن باشــیم. االن بســیاری از دوســتان 
مــن در دانشــگاه اهــل تســنن هســتند و مــا 

گــون بــا هــم ارتبــاط  گونا کاری  در محیط هــای 
زیــادی داریــم. 

 در حــوزه اخــالق نیــز مردم کشــور مــا با اخالق 
کرم)ص( آشــنایی هایی دارند  و ســیره پیامبــر ا
امــا ســیره و اخــالق رضــوی هنــوز در جامعــه ما 
کــه  چنــدان شــناخته شــده نیســت. در حالــی 
کنیــم  گــر زندگی نامــه امــام رضــا)ع( را مطالعــه  ا
آموزه هــای زیــادی در ایــن حــوزه وجــود دارد 
ــر  کشــور مــا چنــدان ب ــوز در  امــا متاســفانه هن

کار نشــده اســت. روی ایــن موضــوع 

ســوغات فرهنگــی و معنــوی شــما از ايــن ســفر 

بــرای مــردم گرجســتان چیســت
ســفر  ایــن  در  مــا  بــرای  هدیــه  تریــن  مهــم 
کــه  چــرا  اســت.  امــام)ع(  زیــارت  همــان 

دسترســی  و  کــرده  زندگــی  دیگــر  جایــی  در 
چندانــی بــه زیــارت امــام رضــا)ع( نداریــم.

ــرای  ــه در ایــن ســفر ب ک امــا دســتاورد مهمــی 
مــن حاصــل شــد آشــنایی بــا افــکار اســاتید 
جلســات  در  کشــورها  ســایر  نماینــدگان  و 
مترجمیــن  و  پژوهشــگران  کمیســیون 
کمیســیون  ایــن  در  مــن  بــود.  جشــنواره 
کنــون  تا کــه  گرفتــم  یــاد  زیــادی  چیزهــای 
کــه  آنهــا دقــت نداشــتم و فکــر می کنــم  بــه 
کشــور  در  را  هــا  برنامــه  ایــن  می توانیــم 

کنیــم. پیــاده  گرجســتان 

برخــی از فعالیت هــا را مــا هــم انجــام می دادیم 
در   

ً
قطعــا کــه  بــود  دیگــر  مــوارد  برخــی  امــا 

گرجســتان آن هــا را بــا دوســتان و  برگشــت بــه 
گذاشــت.  همــکاران در میــان خواهــم 
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ــده  ــی مطرح ش ــای علم بحث ه
در جشــنواره امــام رضــا)ع(

بی نظیر بود

همه شیعیان
از مشهد انرژی می گیرند

حجت االســام دکتــر ســید حســنین 
امــام  جشــنواره  در  گردیــزی  عبــاس 
رضــا)ع( کــه ســال91 در جــوار بــارگاه امــام 
ثامــن الحجــج)ع( در مشــهد برگــزار شــد 
عنــوان خــادم فرهنــگ رضــوی را دریافــت 
ــوان  ــه عن کــرد و در جشــنواره پانزدهــم ب
یکــی از اعضــای مجمــع خادمــان فرهنــگ 
رضــوی قــاره هــای آســیا و اقیانوســیه بــار 
ــد. او  ــنواره ش ــن جش ــان ای ــر میهم دیگ
مباحــث علمــی مطــرح شــده در جشــنواره 
بانــوان مــروج  بخصــوص در همایــش 
ــف  ــر توصی ــی نظی ــوی را ب ــگ رض فرهن

می کنــد.

ــو را از  گ گفــت و  ــر موافقیــد ايــن  گ قــای دكتــر ا آ

كــه  كنیــم آن طــور  جشــنواره امــام رضــا)ع( آغــاز 

مــن متوجــه شــدم  ايــن ســومین باری اســت كه 

میهمــان جشــنواره مــی شــوید...
ــم  ــه دوره ده ک ــال 91  ــار س ــن ب ــن اولی ــه! م بل
جشــنواره بــود، افتخــار داشــتم عنــوان خــادم 
فرهنــگ رضــوی را از ایــن جشــنواره دریافــت 
مجمــع  قالــب  در  نیــز  گذشــته  ســال  کنــم، 
آمــدم  و  جهانــی خادمــان رضــوی مشــهد 
مجمــع  همایــش  برگــزاری  خاطــر  بــه  حــاال 
ایــن  بــه  دوبــاره  رضــوی  فرهنــگ  خادمــان 

انگیــز دعــوت شــده ام. جشــنواره خاطــره 

چرا خاطره انگیــز؟
چــون هــر وقــت اســم امــام رضــا)ع( بــه میــان 
مــی آیــد مــن ناخــوادگاه و بالفاصلــه یــاد ایــن 
کــه بــه نــام امــام رضــا)ع(  جشــنواره مــی افتــم 
مزیــن اســت و در میــان مســلمانان جایــگاه 

رفیعــی دارد.

مــی  داریــد؟  جشــنواره  دربــاره  حرفــی  چــه 

خواهــم آنچــه در قلب تان نســبت به جشــنواره 

گــذرد را بــه مــا بگوييــد... امــام رضــا)ع( مــی 
کــه آمــده بودیــم برنامــه هــا خیلــی  دفعــه قبــل 
کــه اینجــا بودیــم زیاد  زیــاد بــود و در ســه روزی 
فرصــت نکردیــم  بــه زیــارت امــام برویــم. ولــی 
ــود  امســال برنامــه هــا طــوری تنظیــم شــده ب

کافــی بــرای زیــارت داشــتیم. کــه وقــت 
شــور و عالقــه مــردم  نســبت بــه امام رضــا)ع( 
ایــام میــالد حضــرت در  کــه تجلــی آن را در 
کــرد واقعــا دیدنــی  مشــهد می تــوان مشــاهده 
و  اســت  خداونــد  دســت  قلــوب  اســت. 
ــه  ــبت ب ــردم را نس ــن م ــای ای ــه دله ک ــت  اوس
کــه آنها  امــام رضــا)ع( عاشــق قــرار داده اســت 
ــه امــام رضــا)ع(  در دلشــان اینقــدر نســبت ب

کننــد. اظهــار عشــق و محبــت مــی 
ببینیــد بعضــی چیزهــا گفتنــی نیســت و حــس 
کردنــی اســت. باالخص احساســات قلبــی. من 
در جشــنواره، معنویــت بســیار دیــدم. همانطور 
کــه مــردم در حــرم امــام رضــا)ع( کــه مرکــز توحیــد 
ایــن  مــی شــوند  معنــوی  اســت دچــار وجــد 

احساس را من در اختتامیه جشنواره امام رضا 
)ع( هــم دیــدم کــه همــه از ســر عشــق و ارادت به 
امــام بــه این همایش آمــده بودند و همانطورکه 
مــا وقتــی وارد حــرم می شــویم فضــای روحانی و 
معنــوی را مــی بینیم کــه در جایی دیگر نیســت. 
فضــای جشــنواره هــم اینطــور بــود معنویــت 

کــرد. داشــت و در دل انســان اثــر مــی 

کردنــد اول عنایــت خــود  اینکــه مــا را دعــوت 
ــوده و  ــنواره ب ــف جش ــم لط ــد ه ــرت و بع حض
گــر  کــه الیــق ایــن عناویــن نیســتیم ا گرنــه مــا 
کاری  لطــف خــود حضــرت نباشــد مــا هیــچ 
رضــا)ع(  امــام  دهیــم.  انجــام  نمی توانیــم 
کــه تــوان ادای  گــردن  همــه مــا دارنــد  حقــی بــر 
آن را نداریــم و فقــط در حــد تــوان ناچیزمــان 

در ایــن مســیر تــالش می کنیــم.

در مــدت حضــور شــما در ايــران برنامــه هــای 

رضــا)ع(  امــام  جشــنواره  قالــب  در  مختلفــی 

كــدام برنامــه را بيشــتر از بقیــه  اجــرا شد،شــما 

پســندیدید؟
ســال گذشــته برنامــه هــای اصلــی در تهــران 
بــارگاه  زیــارت  البتــه توفیــق  بــود و  و مشــهد 
پیــدا  هــم  را  قــم  در  معصومــه)س(  حضــرت 
کردیــم. امســال برنامــه هــا همــه در مشــهد 
ــم  ــهد، مراس ــای مش ــه ه ــان برنام ــود و در می ب
بــود. در بیــن برنامــه مــن  اختتامیــه جالــب 
دوســت  خیلــی  را  مــروج  بانــوان  همایــش 
داشــتم بحــث هــای علمــی فــوق العــاده ای 
تشــنه  شــخصا  مــن  کــه  شــد  مطــرح  آنجــا 
شــنیدن شــان بــودم و قبــال جایــی نشــنیده و 
نخوانــده بــودم و خیلــی از ایــن جهــت فرصــت 
حضــور در جشــنواره برایــم بــی نظیــر بــود و بــه 
لحــاظ علمــی بهــره هــا بــردم. مثــال خانمــی 
کــه مقالــه  در آن همایــش ارائــه مقالــه داشــت 
تحقیقــی اش دربــاره مــادر امــام رضــا)ع( بود که 

صدیقه رضوانی نیــا
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خیلــی اســتفاده کــردم. مــن قبــال فکــر می کــردم 
مــادر امــام رضــا)ع( ایرانــی تبــار هســتند امــا آن 
خانــم محقــق بــر اســاس اســناد تاریخــی اثبــات 
کردنــد کــه مــادر حضــرت یونانــی تبــار بوده انــد.

مجمــع خادمــان فرهنــگ رضــوی هــم بــرکات 
ــه  ک ــود  ــن ب ــش ای ــم ترین ــت مه ــیاری داش بس

فعــاالن ایــن عرضــه از نقــاط مختلــف جهــان 
هــم  گــرد  اســالمی  جمهــوری  پایتخــت  در 
آمدنــد و آخریــن یافتــه هــای علمــی و فعالیت 
انجــام  رضــا)ع(  امــام  زمینــه  در  کــه  هایــی 
ــد  ــار دیگــران قــرار دادن ــد را در اختی داده بودن
کنــون در  تا و  اســت  ارزنــده  ابتــکار  ایــن  کــه 
جهــان دربــاره هیــچ یــک از ائمــه مــا چنیــن 
اتفــاق مبارکــی نیفتــاده و شــبکه ای از فعــاالن 
کــی  کــره خا کــه در نقــاط مختلــف  ایــن عرصــه 

زندگــی مــی کننــد بوجــود نیامده اســت.از این 
جهــت مــن جشــنواره امام رضــا)ع( را پیشــرو 
و الگــو می دانــم و انشــااهلل روزی دربــاره همــه 
ائمــه مــا چنیــن شــرایطی بــه وجــود بیایــد تا هر 
کــه دربــاره ایــن  کــس در هــر نقطــه از جهــان 
کار می کنــد باهــم در ارتبــاط  خانــدان مطهــر 

بــوده و از فعالیــت هــای یکدیگر باخبر شــوند.

بــرای ارتقــای جشــنواره چه ایده ای را پيشــنهاد 

می كنید؟
ارتباطــی  خــط  کــه  اســت  ایــن  پیشــنهادم 
کشــورهای مختلــف دنیــا  کن  کــه ســا بیــن مــا 
هســتیم و بنیــاد بیــن المللــی امــام رضــا)ع( از 
طریــق ایمیــل یــا هر ابــزار دیگری برقرار شــود تا 
این ارتباط مســتمر باشــد. همینطور مقاالت 

کــه در ایــن جشــنواره تولیــد می شــود  و آثــاری 
بخصــوص مقــاالت علمــی، در اختیــار مــا هــم 
گیــرد. توفیــق دســت اندرکاران جشــنواره  قــرار 
امــام رضــا)ع( را از خداونــد مســالت مــی کنم.

شما اهل كجا هستید؟
کستان. شهر اسالم آباد. پایتخت پا

در اســام آبــاد چــه فعالیــت هايــی بــرای امــام 

رضــا)ع( انجــام مــی دهیــد؟
بــرای  علمیــه  حــوزه  دو  آبــاد  اســالم  در  مــن 
کــه  ام  کــرده  انــدازی  راه  خواهــران  و  بــرادران 
حــوزه علمیــه آقایــان بــه اســم امــام رضــا)ع( 
بــه اســم  اســت و حــوزه علمیــه بانــوان هــم 
حضــرت معصومــه)س(. و مــن مدیــر آن حــوزه 
هــا هســتم. در ایــن حــوزه هــا در دو ســطح 
عمومــی و تخصصــی برنامــه برگــزار می کنیــم. در 
ســطح عمومــی بــرای همــه اقشــار جامعــه در 
ایــام میــالد و شــهادت امــام رضــا)ع( و حضــرت 
معصومــه)س( مراســم  مختلفــی برپــا می کینم. 
در آن مســابقاتی بــا جایــزه ســفر بــه مشــهد 
گذشــته خادمــان حــرم  اجــرا می کنیــم. ســال 
رضــوی بــه مراســم مــا آمدنــد و پرچــم متبــرک 

کــه مراســم  بــارگاه حضــرت رضــا)ع( را آوردنــد 
باشــکوهی بــود و مــردم خیلی اســتقبال کردند.

در ســطح تخصصــی ســمینارهای علمــی بــرای 
نخبــگان جامعــه دربــاره ایــن دو بزرگــوار برگــزار 
کــرده در آن شــرکت  کــه افــراد تحصیــل  می کنیــم 

مــی کننــد، مقاله مــی نویســند و کارهای علمی 
و پژوهشــی انجــام مــی دهنــد اســت  تــا نــگاه 
عمیقــی به زندگــی امام رضا)ع( داشــته باشــیم.

چــرا حوزه هــای علمیــه تــان را  بــه اســم ايــن دو 

بزرگــوار نامگــذاری كردید؟
ــه ایــن حضــرات شــدم. یکــی  چــون متوســل ب
شــان بــه امــام الرئــوف در بیــن ائمــه مشــهورند 
ــه  و خواهرشــان حضــرت معصومــه)س( هــم ب
کریمه اهل بیت)علیهم السالم( شــهرت دارند.

كــه عمامــه  بــه رســم علمــای ســادات ايــران 

مشــکی بــر ســر مــی گذارند،عمامه شــما مشــکی 

اســت و ايــن یعنــی اینکــه ســید هســتید.از نســل 

كــدام یــک از ائمــه؟
مــا از نســل فرزنــد امــام زیــن العابدیــن)ع( یعنــی 
ــه نســل ایشــان بعــد  ک ــد بــن علــی هســتیم  زی
کن بغــداد  شــهادت مظلومانــه زیــد ابتــدا ســا
کستان مهاجرت  بودند و بعد به منطقه گردیز پا
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کردنــد و از آنجــا هــم بــه اســالم آبــاد رفتیــم.

كنند؟ شیعیان در اسام آباد هم سا
بلــه! حــدود 20 درصــد جمعیــت مســلمانان 
کــه  کســتان را شــیعیان تشــکیل مــی دهنــد  پا
نزدیــک 10 درصــد آنهــا مقیــم اســالم آبادنــد.

امام رضا)ع( را به چه ويژگی هايی می شناسید؟

محمــد  آل  عالــم  و  مخالــف  آراء  تحمــل  بــه 
بــودن.

مناظــرات امــام رضــا)ع( را بــه یــاد بیاوریــد. 
ایشــان بــه همــه آموختنــد مکتــب اهــل بیت، 
منطــق، عقــل و اســتدالل اســت و  مکتــب  
کــه اهــل اســتدالل و عقــل اســت،  ومذهبــی 
دســت بــه خونریــزی و جنــگ نمــی زنــد. امام 
رضــا)ع( همیــن روش را داشــتند و بــا مذاهب 
گــروه هــای  کردنــد.  گفتگــو  و ادیــان مختلــف 
کشــتار و  بــه  کــه دســت  تکفیــری و ســلفی 
خونریــزی زده انــد چــه ربطــی بــه مــا دارنــد؟ 
ــد آنهــا را  نماینــده  کــه غربــی هــا مــی خواهن
کننــد. البتــه خودشــان هــم  اســالم معرفــی 
مــی داننــد چهــره اســالم اصیــل ایــن نیســت 
گســترش اســالم  ولــی  بــرای اینکــه جلــوی 
کننــد. در  را بگیرنــد اینطــور مــا را متهــم مــی 
غــرب و بــه ویــژه در آمریــکا بیشــتر نوجوانــان 
و  آورنــد  مــی  روی  اســالم  بــه  جوانــان  و 
دشــمنان اســالم از ایــن نگراننــد. شــیعیان در 
حــال خــون دادن هســتند در نقــاط مختلــف 

گفتمــان عقــل و منطــق پیــروز  دنیــا و باالخــره 
خواهــد شــد.

ــاره تاثیــرات هجــرت امــام  یــک ســوال هــم درب

رضــا)ع( بــه ايــران دارم. بنظرتــان ايــن ســفر چــه 

بــه خصــوص  نــاب،  تاثیــری در احیــای اســام 

كــه بنظــر  كشــور مــا داشــته اســت؟تاثیراتی  در 
می رســد تــا دوران معاصــر هــم تــداوم یافتــه. مــی 

خواهــم نــگاه شــما بــه عنــوان یــک روحانــی ای كه 

در پاكســتان زندگــی می كنیــد را نســبت بــه ايــن 
موضــوع بدانــم؟

ــه ایشــان  ک ــود  تقدیــر و حکمــت الهــی ایــن ب
ایــران بیاینــد و در ایــن ســرزمین بــه شــهادت 
برســند. آمــدن امــام رضــا)ع( بــه اینجــا بــه نظــر 

مــن جــزو اســرار الهــی اســت.
ابعــاد آن پنهــان و برخــی هــم  از  کــه خیلــی 

اســت. شــده  آشــکار 
وقــوع انقــالب اســالمی یکــی از آن اســرار فاش 
شــده اســت یــا اینکــه ایــران در جنــگ هشــت 
ســاله بــا عــراق بــه پیــروزی رســید بــاز از بــرکات 
وجــود امــام در ایــن کشــور اســت مــن مطالعــه 
کــردم مــی دیــدم خیلــی از رزمنــدگان  کــه مــی 
بــا توســل بــه حضــرت رضــا)ع( بــرای مبــارزه 
روحیــه می گرفتنــد و راهــی جبهه هــای جنــگ 
فرمودنــد:  خمینــی)ره(  امــام  می شــدند. 
مشــهد پایــگاه روحانــی و معنــوی ایــران اســت. 
واقعا همین اســت همه شــیعیان از نور مشــهد 

انــرژی می گیرنــد.

در حرم امام هشتم)ع( چه دعايی كردید؟
ــارت  ــق زی ــارات عاش ــا و زی ــن دعاه ــن در بی م
کبیــره ام و در حــرم امــام رضــا)ع( هــم  جامعــه 
همیــن زیــارت را می خوانــم. در زیارت جامعه 
مــی خوانیــم ای مــوالی مــن: مــن نمیتوانــم 
گــی هــای تــو را بشــمارم یــا آنهــا  صفــات و ویژ
قلــب  از  رضــا)ع(  امــام  ولــی  بشناســم.  را 
همــه مــا باخبرنــد  و مــی داننــد چــه چیــزی بــه 

صــالح ماســت.
کــه بــه مــن  کســی  همچنیــن مــن مقیــدم هــر 
کنــم  ــاد  ــر امــام ی گفتــه را در براب التمــاس دعــا 
و ســالمش را خدمــت امــام رضــا)ع( برســانم. 
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امام رضـــا علیه السالم
با حامک، با احتیاط مهنشیین کن

 با دوست با وتاضع، با دمشن با هوشیاری و پرهیز 
و با عموم مردم، با خوشرویی مهراه باش.

بحاراألونار، ج75، ص355
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لیال سوراین. فرانسه
مترجم و محقق حوزه ی معارف اسام و انقاب اسامی

Leila Soorani. France
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مهمترین نکته ای
که در زندگی ام از

سیره ی امام رضا )ع( 
و  ارتبــاط  ی  شــیوه  دیــده ام 

اســت دیگــران  بــا  گفتگــو 

در ابتــدا لطفــا ســابقه و فعالیــت هــای خــود در 

كنیــد. حــوزه ی فرهنــگ اهــل بيــت را تشــريح 
کتــاب  ــردآوری  گ کار ترجمــه و  بیشــتر فعالیتــم 
زبــان  بــه  بیــت  اهــل  فرهنــگ  خصــوص  در 
فرانســوی اســت. مفاتیــح و صحیفــه ســجادیه 
کتــاب هایــی در خصــوص زندگــی ائمــه را بــه  و 
کــرده ام. یکــی دیگــر از  زبــان فرانســوی ترجمــه 
فعالیت های من جمع آوری اطالعات زندگی 
کــه حضــرت  ائمــه بــوده اســت. نوشــته هایــی 
آیــت اهلل )امــام( خامنــه ای در خصــوص زندگــی 
ائمــه در بحــث "انســان 250 ســاله" داشــته انــد 
را قبل از انتشــار کتاب به زبان فرانســه ترجمه 
ــه  ــه ی آن ب کتاب،ترجم ــاپ  ــد از چ ــرده ام.بع ک
زبــان فرانســه هــم منتشــر می شــد امــا ترجمــه 
ی خوبــی نبــود و مــن بــه تحلیــل و شــرح کتــاب 
پرداختــم. مباحــث مربــوط بــه امــام رضــا علیــه 
الســالم در ایــن کتــاب را بــه طور ویژه ای بســط 

داده ام.

گفتگــو و  گفتگــو؛ امــام رضــا،  موضــوع اصلــی 

اخــاق اســت. فکــر می كنیــد ســیره ی رضــوی در 

ايــن بــاره چگونــه اســت؟
کــه در زندگــی همــه ی ائمــه  یکــی از مــواردی 
کــه می تواننــد بــا هــر  وجــود دارد ایــن اســت 
کننــد.  گفتگــو  کســی در ســطح فهــم خــودش 
مواجهــه  در  رضــا  امــام  مشــخص  طــور  بــه 
گفتگــو  بــا ســایر مذاهــب و فرهنــگ هــا وارد 
ــتند  ــی دانس ــق را م ــه ح ک ــرادی را  ــدند و اف ش
کردنــد، قانــع مــی  کتمــان مــی  و بــه هــر دلیلــی 
کردنــد. روش امــام اســتفاده از مســلمات و 
دانســته هــای طــرف مقابــل بــود و ایــن نکتــه 
گفتگــو را  گیــری از آن تــوان  کــه بهــره  ای اســت 
بــاال مــی بــرد. یکــی از مهمانــان همیــن دوره 
در  هســت  هــم  مســیحی  کــه  جشــنواره  ی 
کــه چگونــه واتیــکان  کردنــد  بحــث هــا اشــاره 
حقیقــت را مــی دانــد و البتــه پنهــان می کنــد. 
کــه ســعی مــی  روش امــام هــم همیــن بــوده 
کــرد افــراد عالــم و کافــر را خلــع ســالح کند. اما 
کــه علم چندانــی ندارند  در خصــوص افــرادی 
بــه  نســبت  را  آن هــا  می کنــد  تــالش  امــام 
کنــد. امــام  معصــوم مــی دانــد  گاه  حقیقــت آ
کــه در مقابلــش نشســته چــه هدفــی  کســی 
چیســت؟  گفتگــو  از  او  باطنــی  نیــت  و  دارد 
کــه  همیــن بــه امــام ایــن قــدرت را می دهــد 

ــد. کن ــار  ــل رفت ــرف مقاب ــت ط ــق وضعی مطاب

گفتگــو بيــن مذاهــب  كشــور شــما ظرفیــت  در 

تــا چــه انــدازه وجــود دارد و چگونــه در ايــن زمینــه 

رفتــار می شــود؟
ایــران  اســالمی  از جمهــوری  بایــد  ابتــدا  در 
کــه درش بــه روی همــه باز اســت.  کنــم  تشــکر 
ــا  ــف ب ــای مختل ــن آدم ه ــس م کنفران ــن  در ای
کــه بــرای خــود مــن  شــرایط مختلــف را دیــدم 
کنــم. ما  ســخت بــود در مقابــل آن هــا صحبــت 
مدیــون جمهــوری اســالمی ایــران هســتیم. 
کشــور غیــر  کــردن ایــن فضــا در یــک  پیــدا 
مســلمان ســخت اســت و مــا بایــد ابتــدا از 
کنیــم. آیــا واقعــا مــا هرچــه  خودمــان شــروع 
ائمــه از مــا خواســته انــد انجــام داده ایــم؟ 
کــه  نیســت  مــا در حــدی  کارهــای  بنظــرم  

قابــل قبــول باشــد.
ــه ایــن مســئله توجــه  نمی شــود.  در غــرب ب
مــا بایــد اول غــرب را بشناســیم و بعــد توانایی 
کنیــم تــا بتوانیــم  درونــی آن هــا را شناســایی 
کــه  کنیــم. تصویــری  بــر آن فعالیــت  مبتنــی 
داعــش از کشــتار مــردم نشــان داده در غــرب 
تبدیــل بــه تصویــری از شــرایط حضــور امــام 
مهــدی می شــود ولــی مــا شــیعیان روی تصویــر 

کار نمی کنیــم.  خودمــان از ایشــان 

بنظــر شــما راهکارهــای بســط فرهنــگ اهــل 

بيــت چیســت؟
کتــاب هــا و مطالبــی دارنــد  امــام خامنــه ای 
و  بیــت  اهــل  فرهنــگ  ترویــج  خصــوص  در 

هرکســی متناســب بــا ظرفیتــش بایــد گفتمــان 
کنــد. مســئولیت همــه ی  اهــل بیــت را ترویــج 
مــا  ایــن اســت بــه درون خودمــان برگردیــم و 
کنیــم.  مذهــب را بــرای خودمــان بــاز تعریــف 
کــه آیــا عالقــه ای بــه آن داریــم  بایــد ببینیــم 
کــه بــرای مــا ســاخته  یــا نــه و وقتــی تصویــری 
کامــل شــد می توانیــم آن را بــا دیگــران بــه  و 
کــه بــه  کنفرانــس هایــی  ک بگذاریــم.  اشــترا
ایــن شــکل  برگــزار می شــود شــاید برای شــروع 
حرکــت رضایــت بخــش باشــد ولــی همیــن 
کشــورهای خودمــان،  گردیــم  بــه  کــه برمــی 
کــه  ایــن  و  مــا دارد  بــه  همــه چیــز بســتگی 
کــه  کاری انجــام مــی دهیــم. در دوره ای  چــه 
همــه منتظــر حضــرت حجــت هســتیم بایــد 
کنیــم. مــا شــانس  بــه دالیــل غیبــت هــم تامــل 
کــه در دوران حیــات و حکومــت  ایــن را داریــم 
امــام خمینــی )ره( و امــام خامنــه ای زندگــی 
بــه فرامیــن و راهکارهــای  می کنیــم و توجــه 
ایــن دو رهبــر اســباب پیشــرفت خواهــد بــود 
کــم توجهــی بــه آن مایــه ی پســرفت مــا و  و 
جوامــع ماســت. ایــن دو نفــر بــه مــا کمــک می  
گــر بتوانیــم از  کــه راه را بهتــر بشناســیم. ا کننــد 
کتــاب هــا و ســخنان ایــن هــا بهتــر اســتفاده 
ــود. ــن می ش ــا روش ــرای م ــلما راه ب ــم  مس کنی

فضــای ترويــج گفتمان انقاب در كشــور شــما 

چگونه اســت؟
پاســخ بــه ایــن ســوال ســخت اســت. در لبنــان 

علی پژمان
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اســت،  معلــوم  کنــم  مــی  زندگــی  مــن  کــه 
گفتمــان  ظرفیــت باالیــی بــرای ترویــج ایــن 
شــما  ســوال  بــه  پاســخ  امــا  دارد.  وجــود 
کــه چــه کســی مخاطب  بســتگی بــه ایــن دارد 
ماســت؟ کســی کــه جویــای حقیقــت اســت یا 
منکریــن حقیقــت! افــرادی که دنبــال حقایق 
هســتند می تواننــد این فضــا را ببیننــد. درباره 
کــه  کــرد. چــرا  ی ایــن مســئله بایــد خــوب فکــر 
واضــح اســت غــرب امــروز دچــار یــک آمپــاس 
شــده اســت. مــردم غــرب نســبت بــه آینــده 
دچــار ســردرگمی شــده انــد بایــد دیــد چطــور 
ــرد و فرهنــگ  ک می شــود از مســئله اســتفاده 
فرهنــگ  جایگزیــن  عنــوان  بــه  را  مهــدوی 
مغبــون غــرب قــرار داد، آن هــم بــا ایــن پیــش 
کــه حضــرت مهــدی می توانــد تمــام  فــرض 

کنــد. مشــکالت را حــل 

گفتمــان اهــل بيــت  كار شــما بــرای ترويــج  راه 

در غــرب چیســت؟
ایــن  بــرای  قطعــی  حــل  راه  نمی توانــم  مــن 
مســئله بدهــم و فقــط می توانــم ایــده ی خودم 
کتــاب ترجمــه  کــه  کنــم. اول ایــن  را مطــرح 
کنیــم و فضــا را بــرای فهــم و مطالعــه ی بیشــتر 
کــه  کنیــم. بعــد ایــن  کشــورهای هــدف فراهــم 
ــه مــا  ــد در ایــن زمینــه ب ــه می توان ک ــی  از مجالت
کنیــم. یــک نمونــه ی  گیــری  کنــد بهــره  کمــک 
ایــن مجــالت را مــا منتشــر می کنیــم. از طریــق 
همیــن مــوارد می توانیــم بفهمیــم و بفهمانیــم 

کلــی غــرب بــا یــک  کــه مــا در فرانســه و بــه طــور 
خــال جــدی روبــرو هســتیم. و فقــط بایــد فکــر 
گــر آدم یــک  کــرد. ا کــردن دعــوت  کــرد و بــه فکــر 
قــدم بــردارد خداونــد بــه او کمــک می کنــد امــا 
گــر بخواهیم بیشــتر تالش کنیم خــود حضرت  ا

ــرد. ک حجــت عنایــت خواهــد 
گلــه منــدم. امــام  مــن از نســل امــروز ایــران 
هــای  دریچــه  ای  خامنــه  امــام  و  خمینــی 
کــه متاســفانه امــروز از  کــرده انــد  بلنــدی را بــاز 
آن اســتفاده نمی کنید. شــما باید  با تمســک 
بــه فرامیــن ایــن دو پیــش برویــد و افــق هــای 
کنیــد. نبایــد بــه غــرب و امریــکا  تــازه ای بــاز 
برگردیــد و متاثــر از فرهنــگ و ســبک زندگــی 
آن هــا باشــید. شکســت غــرب و تمــدن آن 
کــی از  مبــرم و واضــح اســت و نشــانه هــا حا

آن هاســت. شکســت 

امــام  میــان  ای  رســانه  همسان ســازی  بــه 

كردیــد، بــه نظــر  زمــان و داعــش در غــرب اشــاره 

شــما چــرا افراطــی گــری در جهــان اســام بوجــود 

آمــده اســت؟
و  امریــکا  دســت  ســاخته ی  داعــش  
صهیونیســم اســت و ایــن امری واضح اســت. 
تــالش  اســرائیل{ همــواره  و  ایــن دو}امریــکا 
کننــد. امــا از  کننــد از خودشــان محافظــت  مــی 
کــه  چــه شــیوه ای؟ شــیوه ی آن هــا ایــن اســت 
دیگــران را بــه جــان هــم بیاندازنــد و خشــونت 
گــروه هــای مخالــف خودشــان ترویــج  را بیــن 
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تمــام دنیــا ترویــج کنیم.من خــودم تــالش کرده 
ام تــا بفهمــم اســالم چیست؟شــیعه چــه مــی 
کنــم. امــا متکبریــن  گویــد و در برابــر آن خضــوع 
همواره در تضاد با تصویر انقالب اســالمی می 
کوشــند حقایــق را پنهــان کنند و ایــن وظیفه ی 

ــا آن هــا بپردازیــم. ــه مقابلــه ب ــه ب ک ماســت 

و  مشاهـــــــــدات  از  آخــر  ســـــــوال  عنــوان  بــه 

تجربيــــــــات شــخصی خودتــــــــــــان در ارتبــاط بــــــا       

رضا علیه السام بگوييد.   امام  
کــه  بــود  ایــران  انقــالب اســالمی  بــه لطــف 
مــن توانســتم اســالم را بشناســم و مســلمان 
شــوم و بــا خوانــدن زندگــی امامــان آن هــا را 
کــه چطــور بایــد زندگــی  شــناختم و فهمیــدم 
گردیــد مــن آدم  گــر دنبــال معجــزه مــی  کــرد. ا
ایــن  از  نــدارم  دوســت  و  هســتم  عقالنــی 
مهمتریــن  کنــم.  ح  مطــر را  مســائل  دســت 
امــام  ی  ســیره  از  زندگــی ام  در  کــه  نکتــه ای 
رضــا علیــه الســالم دیــده ام شــیوه ی ارتبــاط 
فضــای  در  کــه  اســت  دیگــران  بــا  گفتگــو  و 
زندگــی ایشــان بــه وفــور یافــت می شــود. بایــد 

کــه چــرا  کننــد. امــا آن چــه مهــم اســت ایــن 
بــه  و  مــی شــوند  ایــن  هــا همــراه  بــا  مــردم 
ــن  ــن ای ــر م ــد؟ بنظ ــی پیوندن ــا م ــروه ه گ ــن  ای
و  ماســت  از  کمبــود  کــه  می دهــد  نشــان 
درســت  تصویــری  ایــم  نتوانســته  احتمــاال 
از اســالم نشــان بدهیــم. دنیــا در یــک خیــز 
و پیــچ تاریخــی اســت. مشــکالت سیاســی 
جهــان  امــروز  ایدئولوژیــک  و  اقتصــادی  و 
کــه در جنــگ  کشــورهایی  گرفتــه.  غــرب را فــرا 
نیروهایــی  دارنــد  کــه  چیــزی  تنهــا  هســتند 
کــه مــی جنگنــد. ایــن مــا هســتیم  هســتند 
بــرای آن هــا ترســیم  نــو  کــه می توانیــم راهــی 
کنیــم . حضــور جمهــوری اســالمی ایــران در 
کــه  ایــن صحنــه بســیار مهــم اســت. و ایــن 
کشــور چیســت ایــن  خواســته ی مــردم ایــن 
کننــد  کــه مطابــق میــل خــود بــه اســالم عمــل 
بــه  بــه عمــل  کارهــای  ائمــه  یــا مطابــق راه 
کشــورهای منطقــه همــه  اســالم بپردازنــد. 
کــدام  در جنــگ هســتند و بــرای همیــن هیــچ 
یــک جامعــه ی اســالمی را نســاخته انــد. ایــن 

کــه در  گروهایــی مســلمان هســتند  هــا فقــط 
کشــوری  کشــورها حضــور دارنــد. تنهــا  ایــن 
کــه توانســته  یــک جامعــه ی واحــد اســالمی 
ای  نمونــه  ایــن  و  اســت.  ایــران  کنــد  برقــرار 
اســت کــه همــه مــی بیننــد. و چون تنهــا  ایران 
ــه  ایــن خصوصیــت را دارد، تمــام توجــه هــا ب
ــار بــه دوش شــما  کشــور اســت و تمــام ب ایــن 
ایرانــی هاســت. مــا در محیــط هــای خودمــان 
کامــل داریــم امــا وقتــی بــه ایــران مــی  حجــاب 
آییــم مــی بینیــم وضــع حجــاب چگونه اســت. 
آیــت اهلل خامنــه ای خیلــی تــالش کردند و می 
کــه ایــران را بــه عنــوان یک الگــو برای  خواهنــد 
جامعه اســالمی نشــان بدهنــد اما باقــی آن با 
مــا و مــردم ایــران اســت کــه بــا ایــن جامعــه چه 
می کنیــم. امــام زمــان می تواننــد بــا معجــزات 
کننــد  خــود تمــام مشــکالت بشــری را حــل 
کــه ببینــد خــود  امــا قضــای الهــی ایــن اســت 
انســان هــا چطــور سرنوشــت خــود را پیــش 
کــه مــا  مــی برنــد. ایــران الگــوی واحــدی اســت 
وظیفــه داریــم آن را در جهــان اســالم و بعــد در 

اســالم را شــناخت  آن رادوســت داشــت و 
البتــه مســلمانان را هــم دوســت داشــت و 
کــه چطــور بایــد در مســیر اســالم قدم  فهمیــد 

برداشــت. 
مــا همــه یــک فرهنــگ غالــب داریــم امــا ایــن 
کــه بتوانیــم  کســی بــا فرهنــگ دیگــر را دوســت 
داشــته باشــم و او را بپذیریم این مهم اســت. 
کــه اهــل ســایر ادیــان  خیلــی از مذهبــی هایــی 
و مذاهب هســتند اســالم را دوســت دارند اما 
قدمــی برای مســلمان شــدن بــر نمی دارنــد. از 
حضــرت  می گوینــد  مســیحی ها  طــرف  یــک 
امــام  از  طرفــی  از  و  خداســت  پســر  مســیح 
ــی  ــم نم ــا ه ــن دو ب ــد  ای کنن ــی  ــد م ــا تمجی رض
خوانــد. موقعیــت امــام واضــح اســت و ایــن 
کــه نمی تواننــد حــق  افــراد عمومــا متکبرنــد 
را بپذیرنــد. خــدا واحــد اســت و همــه زیــر 
پرچــم خدایــی واحــد هســتیم. از جمهــوری  
اســالمی بســیار سپاســگزارم  و امیــدوارم در 
کــه بتوانــم ایــن خدمــات را  جایگاهــی باشــم 

کنــم. جبــران 
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جوان مسیحــی ای داریم 
که از طریق فضائل

و اخالق امام رضـــــا )ع(
شیعـــه شده است

كمــی در  كــرده و  در ابتــدا خودتــان را معرفــی 

مــورد ســوابق و فعالیــت  هــای خــود توضیحــی 

ــد.  ــا بفرمايي ــتر م ــنايی بيش ــرای آش ب
ســنگال  کشــور  از  مانــی  نــوح  محمــد  بنــده 
هســتم مــن در جنــوب ســنگال در منطقــه ای 
حــدود  می کنــم.  زندگــی  »زیگنشــو«  نــام  بــه 
7 ســال در ایــران بــه خصــوص شــهر مقــدس 
غ التحصیــل جامعه  کــردم و فار مشــهد زندگــی 
المصطفی العالمیه هستم. سابقه تبلیغ هم 
کــه حــدود 2 ســال بــه خراســان شــمالی و  دارم 

جنوبــی رفتــه و در شــهرهای بجنــورد، فریمــان 
و فــردوس فعالیت هــای تبلیغــی انجــام دادم. 
 اســتقبال گرمی 

ً
بــه خصــوص فــردوس کــه واقعا

کردنــد و خاطــرات خوشــی از  مــردم آنجــا از مــن 
ایــن ســفرهای تبلیغــی دارم.

پــدرم در ســنگال دو مســجد بــزرگ با نام های 
مســجد حضــرت رســول)ص( و مســجد امــام 
کــه در  صــادق)ع( و پنــج حــوزه علمیــه دارد. 
داخــل ایــن حوزه هــای علمیــه دارالقــرآن هــم 
داریــم. عــالوه بــر ایــن مســاجد و مــدارس 
علمیــه، فعالیت هــای فرهنگــی دیگــری هــم 
بــه عنــوان مثــال در مناســبت های  داریــم. 
ــل  ــهادت اه ــا ش ــل والدت و ی ــون از قبی گ گونا
غدیــر  عیــد  ماننــد  مناســبت هایی  و  بیــت 
برنامه هــای مذهبــی داشــته و عــالوه بــر آن 

بــا نخبــگان  بارهــا جلســات متعــدد دیــدار 
دینــی و نخبــگان سیاســی هــم داشــته ایم. 
آینــده  نســل های  بــه  مــا  توجــه  بیشــترین 
و جوانــان از لحــاظ فرهنگــی و علمــی آنــان 

اســت.

كشــور ســنگال بفرماييــد  كمــی در مــورد خــود 

كــه جمعیــت آنجــا بــه لحــاظ دینــی و مذهبــی بــه 

چــه صورتــی اســت.
کشوری استعماری  سنگال در غرب آفریقا، و 
کشــور فرانســه قــرار  کــه تحــت نفــوذ  اســت 
کــرده  داشــته و در ســال 1960 اســتقالل پیــدا 
پنــج  کشــورهای همســایه ســنگال  اســت. 
موریتانــی،  از  عبارتنــد  کــه  هســتند  کشــور 
کوچکــی  کشــور  گینــه و  گینــه بیســائو،  مالــی، 
گامبیــا.  نــام  بــه  ســنگال  خــود  داخــل  در 
ســنگال حــدود ســیزده و نیــم میلیــون نفــر 
جمعیــت دارد و زبــان رســمی آن فرانســوی 
کشــور مــا  اســت. حــدود 95 درصــد جمعیــت 
مســلمان بــوده و 5 درصــد بعــدی حــدود 3 
درصــد مســیحی و مابقــی بــی دیــن یــا ادیــان 

بومــی هســتند. 
مــردم ســنگال تــا حــدودی عرفانــی مســلک 
کشــور  ایــن  در  مســلمانان  کثــر  ا هســتند. 
گــون  گونا فرقه هــای  و  بــوده  تســنن  اهــل 
موریبیــه،  فرقــه  جملــه  از  دارنــد.  تصــوف 
فرقــه تیجانیــه، فرقــه قادریــه، فرقــه الِیــن -کــه 
اعتقــاد بــه مهدویــت داشــته و رهبرشــان را 
بــه عنــوان مهدویــت می شناســند-  و فرقــه 

کــه ریشــه در مالکیــه اهــل تســنن  مالکیــه 
یــا   3 حــدود  ســنگال  شــیعیان  امــا  دارنــد. 
را تشــکیل داده و همــه  4 درصــد شــیعیان 
کــه در سراســر  شــیعه اثنــی عشــری هســتند؛ 

کنــده هســتند.  کشــور پرا ایــن 

رضــا)ع(  امــام  پيرامــون  فعالیت هایتــان  از 

 مركــزی بــا نــام امــام رضــا)ع( 
ً
بفرمائیــد. ظاهــرا

هــم داریــد؟
کاری  بنــده بعــد از برگشــتم بــه ســنگال اولیــن 
کــه مدرســه ابــوی ام را بــه  کــردم ایــن بــود  کــه 
کادمیــک خادم الرضــا)ع( تبدیــل  مدرســه آ
کــردم. در ایــن مدرســه هــم درس هــای دولتی 
و هــم دروس دینــی را تدریــس می کنیــم. بــرای 
گرفتــم. البتــه  ایــن مدرســه مجــوز دولتــی هــم 
مدرســه های بــدون مجــوز هــم در آنجــا وجــود 
داشــته  مجــوز  گــر  ا قطــع  طــور  بــه  امــا  دارد 
کار خــودت را انجــام  باشــی بهتــر می توانــی 

بدهــی. 
مــن بــه ایــن دلیــل در اولیــن قــدم بــه ســمت 
کــه وقتــی فرزنــدان  ایجــاد ایــن مدرســه رفتــم 
همــان  می رونــد  مســیحی  مدرســه  بــه  مــا 
و  دیــده  آمــوزش  را  مســیحیون  اعتقــادات 
گرایــش پیــدا  بــه مســیحیت  آینــده  بعــد در 
ــد  ــه مــدارس وهابیــت برون ــر ب گ ــا ا می کننــد. ی
همــان اعتقــادات و افــکار آنهــا را یــاد می گیرند 
گرفتــم در ابتــدا مدرســه ای  از ایــن رو تصمیــم 
کــه تحــت نظــر قــرآن  کنــم  ابتدایــی راه انــدازی 
کــه ان شــاء  و معــارف اهــل البیــت)ع( باشــد. 

حسن دیانی
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مقاطــع  و  داده  ادامــه  را  ایــن  بتوانیــم  اهلل 
را هــم داشــته  دبیرســتان و پیش دانشــگاه 
باشــیم و از ایــن طریــق نیروهــای اقتصــادی، 
کنیــم.  سیاســی و پزشــکی خودمــان را تربیــت 
اولویت و منبع اصلی نشــر معارف امام رضــا)ع( 
کنفرانــس و  در مدرســه و آمــوزش اســت نــه 
همایــش بیــن المللــی کــه هزینــه زیــادی دارد. 
مــا بــرای ایجــاد مدرســه زمیــن و ســاختمان 
کردیــم. االن 2 ســال  کار را شــروع  داشــتیم و 
کــه ایــن مدرســه فعالیــت می کنــد و ســه  اســت 

کالس هــر یــک بــا 20 دانــش آمــوز داریــم.

فرمودیــد ايــن مدرســه متعلــق بــه پــدر شــما 

بــود. قبــل از ايــن چــه فعالیت هايــی داشــت؟ 
کــه تنهــا آمــوزش  فقــط مدرســه قرآنــی بــود. 
بچه هــای  فقــط  و  شــده  داده  آن  در  قــرآن 
شــیعه در آن حضــور داشــتند. امــا االن اهــل 
تســنن هــم بچه هایشــان را در مدرســه مــا 
آمــوزش  هــم  آنجــا  در  می کننــد.  ثبت نــام 
آموزش هــای  هــم  و  می بیننــد  کادمیــک  آ
قرآنــی و بــا معــارف شــیعه هم آشــنا می شــوند. 
کار مــن تنهــا ایــن نبــود. مــن در آنجــا بــا  امــا 
ــاط  ــم ارتب ــه ه ــگان منطق ــی و نخب ــز علم ک مرا
کنــار  کــه بــروم یــك  دارم. اینگونــه نبــوده  اســت 
بنشــینم تــا مــردم خودشــان بیاینــد. بلکــه 
مــن خــودم بــه ســمت مــردم و نخبــگان رفتــم. 

     

كنــش مــردم آنجــا بــه خصوص اهل تســنن  وا

شــما  تبلیغــی  فعالیت هــای  بــه  نســبت  آنجــا 

كــه بــا نــام امــام  بــه خصــوص همیــن مدرســه 

كردیــد چگونــه بــوده اســت؟ رضــا)ع( نام گــذاری 
بگذاریــد خاطــره ای برای شــما بگویــم. زمانی 
گرفتــن مجــوز مدرســه بــه وزارت  کــه مــن بــرای 
کــه  آمــوزش و پــرورش رفتــم از مــن پرســیدند 
گــروه  گفتــم:  اســم مدرســه شــما چیســت؟ 
همــان  گفتنــد  خادم الرضــا)ع(،  آموزشــی 
ــا  ــی آنه ــود. یعن ــران ب ــاًل در ای ــه قب ک ــاه  رضاش
گفتــم او هــم اســمش  امــام را نمی شــناختند. 
کــه از نســل  گرفتــه بــود  را از شــخص دیگــری 
و خراســان دفــن  ایــران  در  و  اســت  پیامبــر 
شــده اســت. نیازمندهــا بــه آنجــا رفتــه و دعــا 
می کننــد و دعاهایشــان مســتجاب می شــود. 
کــردم  کمــی در مــورد امــام بــرای آنهــا صحبــت 
کتــاب دادم و بــه امــام عالقــه منــد  و بــه آنهــا 

شــدند.
اهل البیــت)ع( در دل مــردم ســنگال حضــور 
دوقلــو  پســر  کــه  زمانــی  ســنگالی ها  دارنــد. 
دارنــد آنهــا را حســن و حســین می گذارنــد. آنها 
شــناختی از اهــل بیــت)ع( ندارنــد امــا زمانی که 
بــرای آنهــا از اهــل بیــت می گوییــم عالقه-منــد 

می شــوند و دل هــای آمــاده ای دارنــد. 
امــا ایــن به شــیوه تبلیــغ ما هم بســتگی دارد. با 
زورگویــی و بــی احترامــی بــه مقدســات دیگــران 
کار خــالف روش  کــرد. ایــن  نمی شــود تبلیــغ 
قرآن اســت. باید با اخالص، احســان و محبت 
الگــوی  کــه شــما  مــردم زمانــی  نمــود.  رفتــار 

بــه  الگــو می گیرنــد.  اخالقــی باشــید از شــما 
همیــن دلیــل هم ما به عنــوان نماینــده و خادم 

ــت. ــنگین اس ــان س ــا)ع( وظیفه م ــام رض ام
االن مــن بــا دانشــجویان هــم ارتبــاط دارم هــر 
مــاه دور هــم جمــع شــده و هیئــت داریــم. بــه 
نــام هیئــت امــام رضــا)ع(. صندوقــی داریــم 
گذاشته و از آن صندوق  که همه در آنجا پول 
کــه نیــاز دارد وام می دهیــم. االن  کســی  بــه 
کــه شــیعه شــده  جــوان مســیحی ای داریــم 
اســت آن هــم از طریــق امــام رضــا)ع(. یعنــی 
در مــورد امــام رضــا)ع( و فضائــل و اخــالق 
ایشــان، و ارتبــاط امــام رضا)ع( بــا پیامبر)ص( 
و نــگاه امــام بــه انســان و انســانیت بــا ایشــان 
ایشــان  بــه  کتاب هایــی  و  کــرده  صحبــت 

دادیــم و االن ایشــان شــیعه شــده اســت. 
عــالوه بــر اینهــا در مــاه رمضــان برنامه هــای 
کل  مختلفــی داریــم. مــاه رمضــان هــم مــاه 
کــه شــیعه  مســلمانان اســت. فــرق نمی کنــد 
برنامــه  ایــن  در  مــا  تســنن.  اهــل  یــا  باشــد 
هــا هــم تفســیر قــرآن، بیــان ســیره و اخــالق 
روانشناســی  احــکام،  بیــان  اهل بیــت)ع(، 
تربیتــی بــا رویکــرد امــام رضــا)ع( و پرســش و 
پاســخ داریــم. در محــرم و صفــر هــم برنامــه 
داریــم از اول محــرم تــا اربعیــن. آن هــم نــه یــک 
مجلــس و یک منطقــه، که در مناطق مختلف 
و مجالــس متعــدد ســخنرانی داریــم. شــیعه و 
ســنی هــم در ایــن برنامه هــا شــرکت می کننــد. 
در رادیــو هــم برنامــه داریــم. مــردم آنجــا بیشــتر 

یــا  تلویزیــون   از  تــا  می کننــد  گــوش  رادیــو 
کننــد. مــا در رادیــو برنامــه و  اینترنــت اســتفاده 
زمــان خریــده و اجــرای برنامــه مذهبــی داریــم. 
گرفتــه  تمــاس  و  کــرده  اســتقبال  هــم  مــردم 
رضــا)ع(  امــام  فرهنــگ  می کننــد.  تشــکر  و 
فرهنــگ  رضــوی)ع(  فرهنــگ  اســت.  ایــن 
کــه مــرز  دیپلماتیــك اســت. فرهنگــی اســت 
کرامــت انســانی و  گفتمــان  نداشــته و فرهنــگ 
عدالــت اســت. البتــه نــه عدالتــی غربــی، بلکه 
پیامبــر)ص(  ســنت  و  کتــاب  از  کــه  عدالتــی 
بیــرون آمــده اســت. فرهنــگ معنویــت اســت 
و لــذا تمــدن ســاز اســت. بشــر امــروز نیــاز بــه 
کــرم)ص(  فرهنــگ امــام رضــا)ع( دارد. پیامبــر ا
َتــاِرٌك  ــی   إِنّ فرمودنــد:»  رحلتشــان  از  پیــش 
 َبْیِتی « 

َ
ِکَتــاَب اهلِل َو ِعْتَرِتــی  أْهل ْیــِن: 

َ
ل

َ
ق

ّ
ِفیُکــُم الَث

گــر بشــر امــروز بــه قــرآن و اهــل بیــت)ع(  یعنــی ا
تمســک پیدا کند تمامی مشــکالت دنیوی او 
حــل می شــود. و ایــن خــط همان خط و مســیر 

امــام رضــا)ع( اســت. 

بــاز  شــما  كار  بــرای  فضــا  الحمــداهلل  پــس 

آنجــا  شــما  بــرای  وهابيــت  طــرف  از  اســت؟ 

نمی آورنــد؟ وجــود  بــه  مشــکلی 
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ــاز اســت. البتــه  ــرای مــا ب بلــه الحمــدهلل فضــا ب
تهدیــد هــم وجــود دارد. آن هم از طرف کســانی 
کــه بــه عربســتان رفتــه و آنجــا درس خوانده اند. 
مدرســه  ســریع  برمی گردنــد  کــه  زمانــی  آنهــا 
بــه  حتــی  دارنــد.  مالــی  حمایــت  و  ســاخته 
خــود بچه هــا هــم پــول می دهنــد. یعنــی ایتــام، 
کــرده و  نیازمنــدان و بچه هــای بیابانــی را جمــع 
آنهــا را آمــوزش می دهنــد و حمایــت می کننــد. 

البتــه مــا هــم فعالیت هــای خودمــان را ادامــه 
رضــا)ع(  امــام  ســایه  زیــر  در  و  می دهیــم. 
ــد علمــا و مراجــع  هســتیم. ان شــاء اهلل خداون
کــرده و انقــالب مــا پایــدار  تقلیــد مــا را حفــظ 

بمانــد. ان شــاء اهلل خداونــد رهبر معظم انقالب 
را بــرای مــا حفــظ کــرده و عمر طوالنی به ایشــان 
بدهــد. مــا هــم در ایــن مســیر تــالش خودمــان 
را می کنیــم و خــادم امــام رضــا)ع( هســتیم. مــن 

کــه  همیشــه دفــاع مقــدس را بــه یــاد مــی آورم 

شــهدا و  رزمندگان ما بدون اســلحه و امکانات 

دفــاع کردنــد ما هم حاضریم تا آخرین لحظه و 
تــا حــد توانمان خدمت کنیــم. چــه در محاصره 
باشــم چــه نباشــم، چــه در تحریــم باشــم چــه 
ــر در خطرناك تریــن لحظه هــا  گ نباشــم، حتــی ا
هــم باشــم باز هم همیــن راه را مــی روم چرا که ما 
پناهــی جز امام رضــا)ع( و اهل بیت)ع( و پیامبر 

ــم.   ــرم )ص( نداری ک ا

ان شاءاهلل كه موفق باشید و خداوند توفیقات 

روزافزون به شــما بدهد. می خواســتیم كمی هم 

در مــورد ابعــاد شــخصیتی امــام از شــما بپرســیم. 

گوناگونــی دارد  امــام رضــا)ع( ابعــاد شــخصیتی 

رضــوی  اخــاق  مــورد  در  كمــی  می خواســتیم 

بفرماييــد به خصــوص با تجربه ای كه خود شــما 

در تبلیغــات دینــی خودتــان داریــد.
کــه بخواهــم در مــورد   شــرم می کنــم 

ً
مــن واقعــا

شــأن امــام رضــا)ع( صحبــت کنــم. امــا در حــد 
خــودم چنــد اشــاره ای می کنــم. مــا روایــت و ابعــاد 
مختلفی در سیره امام)ع( داریم. اما آنکه درباره 
امــام رضــا)ع( معــروف اســت اخــالق ایشــان 
اســت. اولیــن گام در ایــن مســئله امام شناســی 
اســت کــه اســالم و والیــت از پیامبــر شــروع شــده 
امــام  حســن)ع(،  امــام  علــی)ع(،  امــام  بــه  و 
حســین)ع( تــا بــه امــام رضــا)ع( می رســد و ادامه 
می فرمــود:  همیشــه  پیامبــر  می کنــد.  پیــدا 
ِق«. امــام 
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کــه خواســت خــادم امــام  بنابرایــن هــر کســی 

رفتــار  و  اخــالق  بــه  بایــد  بشــود،  رضــا)ع( 
کــه  کاری  بدانــد  یعنــی  کنــد.  توجــه  خــود 
انجــام می دهــد خــدا می بینــد و روز قیامتــی 
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خــوب در اینجــا مــودت بــه چــه معناســت؟ آیــا 
ــه بلکــه منظــور  دوســت داشــتن تنهاســت؟ ن
عمــل بــر طبــق همــان عمــل امــام اســت. یعنــی 
گــر روزی بــه محضــر امــام رضــا)ع( رســیدی  ا
بتوانی بگویی که چرا فالن کار را انجام داده ای 
و شرمنده نباشی. االن مسلمانان محور ائمه 
و امــام رضــا)ع( را رهــا کــرده و بعــد بــه گروه هــای 
تکفیری و تروریستی پیوسته اند. در حالی که 
ایــن هیــچ ارتباطــی بــا اســالم نداشــته و خالف 
بشــریت اســت. امــام رضــا)ع( و ائمــه)ع( بــه مــا 
کــه برویــم در بــازار و در میــان  آمــوزش نداده انــد 
کنیــم.  کــرده یــا مــردم را تــرور  مــردم بمب گــذاری 
گفتگــو و عقالنیــت بــا دیگــران  بلکــه بایــد بــا 

کــرد.  رفتــار و برخــورد 

آخريــن  بــه عنــوان  از شــما خیلــی ممنونیــم. 

ســؤال، ره توشــه و ســوغات شما از اين سفر و اين 

جشــنواره در بازگشــت بــه كشــورتان چیســت؟ 
ســوغات علمی که من از این ســفر گرفتم چند 

کــردم و خالصــه  کــه یادداشــت  مــورد اســت. 
می گویم. یکی تبادل علما بین کشورهاست. 
بعضــی فکــر می کننــد شــیعه فقــط مــال ایــران 
یــا شــیعه فقــط مــال ســنگال اســت.  اســت 
کــه یــك ســنگالی یــك کامرونــی را ببینــد  زمانــی 
کــه شــیعه فقــط در کشــور او نبــوده و  می فهمــد 
مربــوط بــه کل جهــان اســت. در بعــد آموزشــی 
برگزاری مسابقات علمی را آموختم. مسابقات 
کتابخوانــی.  علمــی قرآنــی، حفــظ حدیــث، و 
بحــث بعــدی اســتفاده از ظرفیت اربعین اســت. 
کــه از  کــه زائرینــی  موضــوع بعــدی ایــن اســت 
ســنگال بــرای زیــارت بــه ایــران می آینــد چــون 
بــدون هماهنگــی می آینــد ممکــن اســت بــه 
ــول  ــا پ ــاًل از آنه ــه مث ک ــد  ــانی بیافتن ــت کس دس
زیاد بگیرند. در نتیجه سال بعد کمتر رغبت به 
آمــدن پیــدا می کنند. من به این نتیجه رســیدم 
کــه در اینجــا هماهنگی کرده تا بتــوان این مــوارد 
را حــل کــرد و افــراد بــا هماهنگــی قبلــی و کاهش 
هزینه هــا بــه زیــارت بیاینــد. البته نــکات دیگری 

کــه دیگــر طوالنــی می شــود.  هــم هســت 

كــه در اختیــار مــا قــرار  خیلــی ممنونــم از وقتــی 

دادیــد.
جهانــی  مجمــع  از  می کنــم  تشــکر  هــم  مــن 
کــه مــا را دعــوت  خادمــان فرهنــگ رضــوی 
کردند و توانســتیم اینجا با بعضی از برادرانمان 
در کشــورهای ترکیه، کامرون، اندونزی و ســایر 

کشــورها آشــنا شــویم. 
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اسالم را باید با نشان دادن 
اخالق اسالمی به دیگران 

ترویج نمود

كــرده و از ســوابق و  در ابتــدا خودتــان را معرفــی 

فعالیت هــای خودتان برایمــان بفرماييد. 
کشــور  از  هســتم  رســول  مدیحــه  مــن 
کســتان. مــن در شــهر الهــور زندگــی می کنم  پا
کــه بــه عنــوان خادمــه  و خــدا را شــکر می کنــم 
امــام رضــا)ع( در ایــن همایــش حضــور دارم. 
مــن از ســال 2014 در بخــش هنــری و قســمت 
هنرهای تجســمی وارد این جشــنواره شــدم. 
کــه مــن در ایــن جشــنواره و در  کار ویــژه ای 
طراحــی  داشــته ام  رضــا)ع(  امــام  خصــوص 
کــه در آن  بــوده اســت  ابرنــگ  بــا  و نقاشــی 
مضجــع شــریف امــام رضــا)ع( را تصویرگــری 
کار هیــچ  کــرده ام. البتــه مــن در انجــام ایــن 
اختیــاری از خــودم نداشــته ام. چه در انتخاب 
ح. یعنــی  رنگ هــا و چــه در انتخــاب خــود طــر
کار یــک الهــام  کــه ایــن  مــن احســاس می کنــم 
بــه مــن بــود. بــا انتخــاب ایــن اثــر در جشــنواره، 
احســاس  خــودم  روی  را  ســنگینی  بــار  مــن 
کارهــای  بایــد  کــه  می کنــم  فکــر  و  می کنــم، 

ــد.  ــا باش کاره ــن  ــزو بهتری ــن ج ــدی م بع
کــه 15  در ایــن چنــد ســال اخیــر توفیــق شــد 
کــه در انجــام تمــام  کنــم.  الــی 20 اثــر تولیــد 
کــردم از یــک نــوع خالقیــت  کارهــا ســعی  ایــن 

کنــم. و از تصــورات ذهنــی ام بیشــتر  اســتفاده 
ح هــای  کارهــا و طر کــه  اســتفاده می کنــم. چــرا 
قبلــی مــن بیشــتر بــه صــورت تقلیــدی بــود. به 
عنــوان نمونــه یــک اثــر ایرانــی را نــگاه می کــردم 
و بعــد بــر اســاس آنهــا طراحــی می کــردم. امــا 
کــه وارد حیطــه  االن دیگــر جــرأت نمی کنــم 
کار بــرای مــن دشــوار  هنــر ایرانــی شــوم و ایــن 
از  کنــم  مــی  ســعی  آن  کنــار  در  امــا  اســت. 
ح هایم  خطوطــی ماننــد خطوط کوفــی در طر
کــه بتوانــم جذابیــت بیشــتری  کنــم  اســتفاده 
کارم بدهــم. و این هــا همــه  از تصــورات  بــه 
تقلیــدی  و  می آیــد  وجــود  بــه  مــن  ذهنــی 
نیســت. یعنــی جایــی این هــا را ندیــدم بلکــه 
کــرده ام. و  خــودم ایــن ســبک و روش را ایجــاد 
کــه همه ایــن کارهــا را در  جالــب اســت بدانیــد 
کــه اصاًل از لحاظ جســمی  زمانــی انجــام دادم 
مریضی هــای  و  نداشــته  مناســبی  وضعیــت 
مختلفــی داشــتم. حتــی قــادر بــه راه رفتــن هــم 
نبــودم. امــا بــا تمــام آن مشــکالت و امــداد 
مضجــع  بــرای  را  خدمتــی  توانســتم  الهــی 

شــریف امــام رضــا)ع( انجــام دهــم. 
کــه پیرامــون  االن هــم کار مخصــوص و ویــژه ای 
نوشــتن  انجــام می دهــم  امــام رضــا)ع( دارم 
سفرنامه است. هدف از نوشتن این سفرنامه 
هــم بیــان احســاس مــن در اولیــن بــاری اســت 
کــه زیــارت امــام رضــا)ع( مشــرف شــدم. و ایــن 
احســاس کامــال بــا دفعات دیگــری که در ســال 
متفــاوت  آمــده ام  زیــارت  بــه  االن  یــا  و   2015

اســت. احســاس مــن در اولیــن ســفر شــادی 
همــراه بــا نوعــی تــرس و حیــرت بــود. اینکــه 
کاری بایــد  کجــا دارم میــروم؟ و چــه  االن مــن 
انجــام دهــم؟ در مــن این احســاس را بــه وجود 
کامــال مذهبــی هســتم  مــی آورد. چــون مــن نــه 
کامــاًل غیــر مذهبــی هســتم. پیــش از ایــن  و نــه 
هــم بیشــتر بــه ســمت امــور معنــوی و کشــف و 
کــه  کاری  گرایــش داشــتم. امــا االن هــر  عرفــان 
انجــام می دهــم در آن یــک حســی وجــود دارد. 
گــر قبــال فقــط نقاشــی می کــردم االن ســفرنامه  ا
هــم بــه آن اضافــه شــده اســت و ایــن هــم یــک 
ــس  ــن ح ــا ای ــن دارد. و ب ــرای م ــد ب ــس جدی ح
گاهانــه دســت بــه  کنــم. مــن آ دارم شــروع مــی 
ایــن کار زده ام و قصــد دارم یــک کار جدیــد و نو 
انجــام دهــم و به دنبال هدف خاصی هســتم. 
ــی  ــات درون ــد احساس کار بتوان ــن  ــدوارم ای امی
مــن را درســت بازتــاب داده و نتیجــه خیلــی 

خوبــی داشــته باشــد.
کــه هنــر و نقاشــی اســت  کار اصلــی مــن  امــا در 
اســاتید بــه مــن اینگونــه آمــوزش داده بودنــد 
کار  ــور  ــا آبرنــگ نمی شــود نقاشــی مینیات کــه ب
کــرد. امــا مــن بــر خــالف تعالیــم و آموزش هــای 
هــم  مینیاتــور  از  آبرنــگ  نقاشــی  در  و  آنــان 
کــه ایــن موضــوع موجــب  کــردم.  اســتفاده 
چگونــه  مــن  کــه  شــد  مــن  اســاتید  تعجــب 
توانســتم بــا ایــن ظرافــت بــه وســیله آبرنــگ 
 
ً
کــه معمــوال کنــم. چــرا  نقاشــی مینیاتــور ایجــاد 
کشــیده می شــود.  مینیاتــور بــا رنــگ روغــن 

کــه مــن در منــزل  آثــار هنــری  کارهــا و  تمــام 
گمــان  کــه کســی از بیــرون می آیــد  دارم زمانــی 
کپــی و چــاپ صنعتــی  کــه ایــن تصاویــر  می کنــد 
بــوده و زمانــی کــه می گویــم این هــا اثــر خــود من 
و کار دســت اســت بســیار متعچــب می شــوند. 
در ایران خوشبختانه به نقاشی و به طور کلی 
بــه هنــر و هنرمنــد بســیار اهمیــت می دهنــد. 
کســتان وضعیــت اینگونــه نیســت. از  امــا در پا
ــر  ــال هن ــه دنب ــانی ب ــتان کس کس ــردم پا ــر م نظ
گــی را داشــته باشــند. یــک  کــه دو ویژ می رونــد 
اینکه بســیار متمکن باشــند و دوم اینکه وقت 
اضافــه بــرای کارهــای هنــری داشــته باشــد. بــه 
کثریــت افــراد جامعــه بــه ســمت  همیــن دلیــل ا
هنر روی نمی آورند. اما بســیاری از کســانی که 
ــد  ــه آن عالقه من ــد ب ــن را می بینن ــری م ــار هن آث
کار را بــه  کــه ایــن  شــده و از مــن می خواهنــد 

فرزنــدان آنهــا هــم آمــوزش دهــم. 

چطــور مــا می توانیــم از زبــان هنــر بــرای نشــر 

كنیــم؟  معــارف اهــل بيــت)ع( اســتفاده 
حسن دیانی
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پیــش از اینکــه بخواهــم بــه ایــن ســوال جواب 
بدهــم مایــل هســتم خاطــره ای را بــرای شــما 
کــه بــا ســوال شــما در ارتبــاط  کنــم.  تعریــف 
کــه اصــاًل محــب  اســت. مــن دوســتی داشــتم 
کــه  گفــت   می شــود 

ً
اهــل بیــت نبــوده و تقریبــا

ــن  ــنید م ــه ش ک ــی  ــت. زمان ــک اس ــردی الئی ف
می خواهــم بــه ایــران بیایــم بــه دیــدن مــن 
آمــد و قصــد داشــت فقــط 10 دقیقــه مــن را 
کار و جلســه دیگــری بــرود.  دیــده و بعــد بــرای 
ولــی ایــن دیــدار مــا بــه طــول انجامیــد. بعــد از 
آن فرزنــدش بــه دنبــال ایشــان می آیــد ولــی 
بازهــم نمــی رود. در آخــر هــم همســر ایشــان 
کــه  بــه دنبالــش می آیــد ولــی بــاز هــم می گویــد 
کنــد و بــا او هــم  می خواهــد بــا مــن صحبــت 
کــه او بــا مــن  برنمی گــردد. تمــام مدتــی هــم 
کــه مــن می رفتــم بــه دنبــال مــن  بــود هرجــا 
گــر بــه آشــپزخانه یــا اتــاق پذیرایــی  می آمــد. ا
کــه  می رفتــم او بــه دنبــال مــن می آمــد. چــرا 
نمی خواســت صحبــت مــن قطــع شــود. امــا 
چــرا اینگونــه بــود؟ بــرای اینکــه مــن داشــتم 
کردم و ایشــان  برای او داســتانی را تعریف می 
گرفتــه و همــراه  تحــت تأثیــر داســتان مــن قــرار 
گریــه می کــرد و یــا  بــا داســتان مــن می خندیــد، 
کــه  هیجــان زده می شــد. و حتــی زمانــی هــم 
بــه میهمانــی رفتــه بــود هنــوز هــم ایــن حــاالت 
ادامــه داشــته و حاضریــن می دیدنــد  او  در 
گریــه  گاهــی اوقــات او می خنــدد و یــا دارد  کــه 
کــرده و  کــه از ایــن مســئله تعجــب  می کنــد. 

علــت ایــن حالــت را از او پرســیده بودنــد و او 
کــه برویــد و از فالنــی -یعنــی مــن-  گفتــه بــود 
ــه چــه اتفاقــی افتــاده اســت. ایــن  ک بپرســید 
کــه مــن فقــط داشــتم بــرای  در حالــی اســت 

دوســتم ماجرایــی را تعریــف می کــردم. 
کــه  بــردم  بــه ایــن نکتــه پــی  کــه  بــود  آنجــا 
داســتان چقــدر می توانــد بــر روی مخاطــب اثــر 
ــان هــم  کنــد. و البتــه در ایــن میــان زب ــذاری  گ
گــر بخواهــم بــه  بســیار مهــم اســت. یعنــی مــن ا
 نمی توانم 

ً
زبــان فارســی داســتان بگویم قطعــا

کــه در زبــان فارســی بــرای  از آن ظرافت هایــی 
کنــم و  انتقــال مفاهیــم وجــود دارد اســتفاده 
کــه هســت بــه مخاطــب  داســتان را آنگونــه 
انتقــال دهــم  و همینطــور بالعکــس در زبــان 
کــه مــن بــه ایــن  اردو. ایــن اتفــاق موجــب شــد 
کــه داســتان گویی بــه چــه میــزان  فکــر بیافتــم 
می توانــد در میــان اقشــار جامعــه اثرگــذاری 
کــه شــروع  کنــد. بــه همیــن دلیــل هــم بــود 
کــه تمــام  کــردم بــه نوشــتن ســفره نامه. چــرا 
رضــا)ع(  امــام  زیــارت  در  کــه  چیزهایــی  آن 
کــردم را نمی شــود در قالــب نقاشــی  احســاس 

بــه مــردم منتقــل نمــود. 
کــه برایتــان تعریــف  لــذا بعــد از ایــن قضیــه ای 
گــر  کــه ا گرفــت  کــردم ایــن فکــر در مــن قــوت 
دهیــم  انجــام  اثرگــذاری  کار  می خواهیــم 
کنیــم و بــرای  بایــد از ابــزار داســتان اســتفاده 
کــودکان و  کار را از  اثرگــذاری بیشــتر هــم بایــد 
کــه تأثیــر داســتان و  نوجــوان آغــاز نمــود. چــرا 

مانــدگاری آن فــوق العــاده باالســت. 

كــه اول از یــک نقاشــی ضريــح  شــما فرمودیــد 

توضیحــی  امــا  شــد  شــروع  رضــا)ع(  حضــرت 

كــه چــه اتفاقــی افتــاد كــه تصمیــم گرفتید  ندادیــد 

چنیــن نقاشــی بکشــید؟ 
مــن در ســال 2007 مبتــال بــه یــک بیمــاری 
خیلــی ســخت شــدم. و دکترهــا مــن را جــواب 
کــرده بودنــد. حتــی همســرم اصــل بیمــاری 
را هــم از مــن پنهــان نمــوده بــود. امــا در عیــن 
حــال بــرای آنکــه بتوانــم بــا بیمــاری کنــار بیایــم 
نمــوده  تشــویق  هنــری  کارهــای  بــه  را  مــن 
و بــرای بــاال بــردن روحیــه مــن می گفــت تــو 
کــه یــک اثــر هنــری خوب خلق  اســتعداد داری 
کنــی. و مــن با ایــن انگیزه وارد کار هنری شــدم 
کنــم. عالقــه  کــه بایــد یــک اثــر خوبــی را خلــق 
ح هــای ســنتی بــود و  مــن هــم بیشــتر بــه طر
کارهــای  کــه  همیشــه بــه ایــن فکــر می کــردم 
مذهبــی  کــن  اما و  مســاجد  مناســب  مــن 
بــا خانــه فرهنــگ  مــن  زمــان  اســت. در آن 
کــه از لحــاظ  ایــران در الهــور آشــنا شــدم چــرا 
مذهبــی جــای شــناخته شــده ای اســت. خود 
کشــور  کشــور ایــران را هــم مــا بــه عنــوان یــک 
مذهبــی می شناســیم. در آنجــا مــن بــا اســاتید 
بزرگی آشــنا شــدم. مســئله بعدی که من را به 
کشــاند  ســمت طراحــی ضریــح امــام رضــا)ع( 
کــه از حــرم مطهــر  عکــس هــا و تصاویــری بــود 
گنبــد و بــارگاه امــام رضــا علیــه  رضــوی و از 
کــه در   بــا آنچــه 

ً
کــه دقیقــا الســالم مــی دیــدم. 

ذهــن مــن بــود مطابقــت می کــرد. حتــی در 

انتخــاب رنــگ هــا هــم بــه مــن الهــام مــی داد. 
مــن در ایــن تصاویــر همــان چیزی را به دســت 
کــه الزم داشــتم. وقتــی شــروع بــه  مــی آوردم 
کــه یــک جنــون  کــردم ماننــد ایــن بــود  کار  ایــن 

در وجــود مــن ایجــاد شــده بــود. و مــن ماننــد 
یک مجنون شــب و روز نمی شــناختم. در کل 
کــه ایــن  شــبانه روز تنهــا هــدف مــن ایــن بــود 
کنــم. حمایــت شــوهرم در ایــن  کار را تمــام 
کــه وقتی می خواســت  موضــوع بــه قــدری بــود 
کار  کار از خانــه بیــرون بــرود می گفــت  بــرای 
کــه در آن  را تــا اینجــا بایــد انجــام دهــی. چــرا 
کامــآ بیمــار بــودم.  زمــان از لحــاظ جســمی 
مــن تــا ســال 2013 همچنــان ســعی میکــردم 
کارم را ادامــه دهــم. امــا در  ــا وجــود بیمــاری  ب
انتهــای ســال 2013 و ابتــدای ســال 2014 دیگــر 
کــردن نداشــت.  کار  دســت-هایم توانایــی 
 هــم از خانــه فرهنــگ بــا مــن تمــاس 

ً
دائمــا

کارهــای جدیــدی بــرای آنهــا  کــه  می گرفتنــد 
ــه دهــم امــا مــن دیگــر نمی توانســتم.  ارائ

در همان ایام بود که یکی از دوستان همسرم، 
بــه همســرم یــک پیشــنهاد داد. شــنیده ایم 
کــه هــر مریضــی را ببریــد نــزد امــام رضــا)ع( شــفا 
پیــدا می کنــد. شــما هــم همســر خودتــان را 
آنجــا ببریــد. امــا بــرای همســرم بــه دلیــل شــرایط 
کاری کــه داشــت ایــن مســئله مقدور نبــود. ولی 
باالخــره موافقــت کــرده بــود و در نظــر داشــت که 
کــه  کار را انجــام دهــد. در همیــن ایــام بــود  ایــن 
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تمــاس گرفتنــد و گفتنــد جشــنواره ای در حــال 
برگــزاری اســت پیرامــون امــام رضــا)ع( و از مــن 
خواســتند کــه کار جدیــدی انجــام دهــم. اما من 
گفتــم توانایــی کار جدیــد را نــدارم و شــما همــان 

کنیــد.  کارهــای قبلــی مــن را ارســال 
را  مــن  دکتــر   2014 ســال  ژانویــه  ابتــدای  در 
کــه دیگــر هیــچ  گفتــه بــود  کــرده بــود و  جــواب 
ــدارد. در ابتــدای مــاه  راه معالجــه ای وجــود ن
ــاد  ــرای جشــنواره و بنی کارهــای مــن ب مــارس 

فرهنگــی امــام رضــا علیــه الســالم فرســتاده 
ــار انتخــاب می شــد. شــده و اینجــا از میــان آث
جشــنواره  ایــن  در  حضــور  بــرای  مــن  از  و 
زمــان  ایــن  در  می گرفــت.  صــورت  دعــوت 
کــه بــرای  همســرم بســیار نگــران بــود. چــرا 
ــرای  ــه ویــزا داشــتم و ب ــاز ب ــه ایــران نی آمــدن ب
و  پزشــکی  آزمایش هــای  بــه  ویــزا  گرفتــن 
کامــل جســمی داشــتم. مــا  تأییدیــه ســالمت 
کردیــم بــه انجــام آزمایش هــا. همــان  شــروع 

کــرده بــود و می گفــت  کــه مــن را جــواب  دکتــری 
دیگــر امیــدی نیســت، بــا حیــرت فــراوان بــه 
کــه آزمایشــات بســیار  همســرم اطــالع داد 
امیدوارکننــده اســت. امــا بــاز هــم نگــران بــودم 
تــا اینکــه در آخریــن ســونوگرافی دکتــر با تحیر و 
کــه دیگــر اثــری از بیمــاری دیــده  گفــت  تعجــب 
ضعفــی  و  کســالت  مختصــر  اال  نمی شــود. 
کــه آن هــم بــا دارو برطــرف می شــود. و االن 

الحمــداهلل دیگــر مشــکلی ندارنــد.

كــه شــما در  حــال بــا توجــه بــه ايــن تجربــه ای 

كار هنــری بــرای امــام رضــا)ع( داشــتید  زمینــه 

فکــر می كنیــد چگونــه می تــوان از زبــان هنــر بــرای 

انتقــال معــارف امــام رضــا)ع( اســتفاده نمــود؟
کارهــای هنــری حســی در درون مــن  از لحــاظ 
گــر خــدا به مــن کمک کند من  کــه ا وجــود دارد 
در همــه جــا می توانــم احساســم را بــه دیگــران 
کــه  انتقــال دهــم. بــه قــول خــود شــما ســخنی 
 بــر دل می نشــیند. بنابرایــن 

ً
از دل برآیــد حتمــا

تاثیــر  پذیــرد،  انجــام  اخــالص  بــا  کاری  هــر 
گذاشــت.  خواهــد 

ً
خــودش را قطعــا

مــن وقتــی در ســال 2014 از ســفر بــه مشــهد 
گاه بــه جلــوی  کشــورم بازگشــتم، ناخــودآ بــه 
فقــط  آن  روی  بــر  و  رفتــه  نقاشــی  تابلــوی 
کشــیدم. و حتــی نمی دانســتم  یــک دایــره 
کــم  کنــم. امــا ایــن دایــره  کار  می خواهــم چــه 
کــم و بــه صــورت غیــر ارادی تبدیــل شــد بــه 
گــی ایــن  گنبــد. ویژ طراحــی و نقاشــی یــک 

کــه آســمان بــاالی  نقاشــی مــن ایــن اســت 
گنبــد بــه چنــد قســمت تقســیم شــده اســت. 
کــه آبــی دیــده می شــود، مــن  یعنــی آســمانی 
کــرده ام.  بــه رنگ هــای مختلــف آن را طراحی 
دیدنــد  را  نقاشــی  ایــن  وقتــی  مــن  اســاتید 
کــه در ایــن نقاشــی یــک  بــا تحیــر می گفتنــد 
حــس عجیــب و یــک خالقیــت فــوق العــاده 
رنگ هــای  بــه  را  آســمان  کــه  دارد  وجــود 
مختلــف دیده ام.ایــن حــس مــن هــم برگرفتــه 
از همــان آمــدن مــن بــه اینجــا و دیــدن حــرم 
گذاشــته  کــه اثــر عجیبــی را روی آثــار مــن  بــود 

اســت. 
از دیگــر کارهایــی که انجــام داده ام کاری اســت 
کــه آن را بــا مــداد انجــام دادم. در ایــن نقاشــی 
کــه در آن  درخت هایــی را بــه تصویــر کشــیدم 
کــه  تجســم نــام اهلل دیــده می شــود. زمانــی 
کارهــای  ســفیر ایــران بــه خانــه فرهنــگ آمــد و 
کــه  گفــت  کــرد  مینیاتــور و نقاشــی ها را نــگاه 
ــر ماســت. امــا  اینهــا همــه ادامــه نقاشــی و هن
گفــت  کــه بــه ایــن نقاشــی مــن رســید  زمانــی 
کــه ایــن نقاشــی دیگــر برگرفتــه از هنــر ما نیســت 
بلکــه اثــری برآمــده از تمــام تصــورات خالــق 
کار ارزشــمندی اســت. در   

ً
اثــر اســت. و واقعــا

کــه ایــن نقاشــی مــن بســیار ســاده هــم  حالــی 
کــه  بــود. بنابرایــن فکــر می کنــم اینگونــه اســت 
گرفتــن از ایــن  یــک هنرمنــد می توانــد بــا الهــام 
معنویــت در جهــت ترویــج فرهنــگ رضــوی 

نقــش داشــته باشــد.

گر نکته ای دارید بفرماييد. در پایان ا
یــک نکتــه همیشــه بایــد مــورد توجــه قــرار 
کــه  بگیــرد و آن هــم یــک اصــل اخالقــی اســت 
کارهــا احتــرام بــه دیگــران رعایــت شــود.  در 
در  کــه  شــماهایی  بــرای  هــم  توصیــه ای  و 
کار می کنیــد و شــاید بــرای همــه  ایــن حــوزه 
کنــار امــام رضــا)ع( و در ایــن  کــه در  مردمــی 
مــکان آرمانــی زندگــی می کننــد دارم و آن هــم 
ــت  کرام ــران و  ــه دیگ ــرام ب ــالق، احت ــه اخ اینک

انســان ها بســیار مهــم اســت. 
مــن خــودم خیلــی آدم مذهبــی نیســتم. یعنــی 
نــه شــیعه هســتم و نــه ســنی. امــا مســلمانم؛ 
و اســالم را هــم بایــد بــا نشــان دادن اخــالق 
اســالمی بــه دیگــران ترویــج نمــود. در روایــت 
کــودکان  کــه بــا  پیامبــر)ص( هــم وجــود دارد 
مهربــان باشــیم و بــه بــزرگان احتــرام بگذاریــم. 
حضــرت امــام رضــا علیــه الســالم از همیــن 
خانــدان و ادامــه همیــن راه اســت. نــام خــود 

امــام هــم »رضــا« هســت.
کــه همــه از او راضــی هســتند.  کســی  یعنــی 
کنیــم. و  گونــه  رفتــار  مــا هــم بایــد بــه همیــن 
بــه دســت  را  بــا رفتارمــان رضایــت همــگان 

بیاوریــم. 
البتــه در چارچــوب قوانیــن دیــن و شــریعت. 
کــه مروجیــن فرهنــگ رضــوی  کســانی هــم  و 
هســتند باید کاری بکنند که مردم هم رضایت 
دینــی داشــته باشــند. یعنــی از دیــن خــود و 
کامــل داشــته باشــند.  دینداریشــان رضایــت 
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امام رضـــا علیه السالم
هر کس گره از اکر مؤمین بگشاید

)و غمی را از او بزداید(
خداونــــد مه در قیامت، اکر بسته ی او را یم گشاید.

اصول اکیف، ج 2، ص 200
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سید مصطیف وبعزیز. بلژیک
امام جمعه ی مسجد شیعیان بروكسل. بلژیک

Seyyed Mostafa Booaziz. Belgium
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راه ورود اهل بیت )ع( عاطفه 
است اّما با حاکمیت عقل

بــه عنــوان اولیــن ســوال لطفــا درباره ســوابق و 

فعالیت هــای خــود قــدری توضیــح دهیــد.
بیش از 20 سال پیش تحصیل در حوزه علمیه 
کــردم. مــدت 10 ســال در قــم درس  قــم را شــروع 
خواندم و بعد به بلژیک برگشــتم. عمده تمرکز 
در بلژیــک هــم کارهــای تبلیغــی اســت. البتــه 
ایــن کــه ایــن جــا مــا را بــه عنــوان خــادم فرهنگی 
ــتحق  ــن مس ــا م ــد واقع ــوت کردن ــا دع ــام رض ام
گونــی در  این عنوان نیســتم. فعالیت هــای گونا
بلژیــک انجــام مــی دهیــم. یکــی از فعالیــت هــا، 
فعالیــت هــای سیاســی اســت. مثــال دفــاع از 
فلسطین و مظلومین بحرین. هرجا مظلومی 
باشــد وظیفــه ی مــا دفــاع از آن هاســت. بیشــتر 
مخاطبیــن مــا جوانــان هســتند و همیــن زمینــه 
ای اســت تــا دومیــن کاری کــه مــا داریم تشــکیل 
گــروه هــا و حلقــات دینــی بــه زبــان فرانســوی 
باشــد. برگــزاری مراســم روضــه و عــزاداری محــرم 
کــه جــزو برنامــه هــای همیشــگی  و صفــر هــم 
کــه انجــام مــی  ماســت. یکــی دیگــر از کارهایــی 
دهیــم انجــام عقــد و عقــود دینی اســت کــه برای 

مســلمانان آن جــا صــورت مــی گیــرد. بــه تازگــی 
یــک موسســه بــا عنــوان اتحادیــه ی علمــای 
کــرده  مســلمانان شــیعه در بلژیــک تاســیس 
ایــم. ایــن اتحادیــه قصــدش دفــاع از حقــوق 
شــیعه در بلژیــک اســت. ســنی هــا در کشــور مــا 
چنیــن موسســه ای دارند، اما شــیعه تــا به حال 
انســجام و اجتمــاع مســتحکمی در بلژیــک 
نداشــت. هــدف اصلــی از ایــن اتحادیــه هــم 
بیشــتر امــور عــام المنفعــه، کمــک بــه زندانیــان 
کل بــرای دفــاع  غیــر مجــرم و غیــره اســت و در 
از حقــوق شــیعه تاســیس شــده ایــن اتحادیــه. 
خوشــبختانه توانســته ایم از دولــت مجوزهــای 
مســیر  ایــن  در  شــاءاهلل  ان  و  بگیریــم  را  الزم 
ــزی در  ــک چی ــا در بلژی ــت کنیم.م ــت حرک درس
کــه اهــل  حــدود 30 هــزار شــیعه داریــم در حالــی 

تســنن در حــدود750 هــزار نفــر هســتند.

موضــوع بحــث مــا، امــام رضــا گفتگــو و اخاق 

گفتمــان اهــل بيــت  اســت. بنظــر شــما ظرفیــت 
گفتگــو بــا ســاير مذاهــب و ادیــان چقــدر  بــرای 
كــه شــما در مهــد تضارب  اســت،باتوجه بــه ايــن 

اندیشــه هــا زندگــی می كنیــد؟
ــل  ــه اه ــم چ ــکلی نداری ــس مش ک ــچ  ــا هی ــا ب م
تســنن چــه مســیحی و چــه ملحــد. در کشــور 
کــه پایتخــت اروپــا هــم هســت، همــه بــا هــم  مــا 
کننــد و تعالیــم و اخــالق اهــل بیــت  زندگــی مــی 
همیــن را بــه مــا نشــان می دهــد. بــه قــول امــام 
علــی علیــه الســالم "انســان هــا یــا بــرادر شــما 

در دین هســتند یا مماثل شــما در انســانیت". 
گــر  دریایــی از معــارف داریــم در ایــن خصــوص ا
کافــی اســت. ایــن بایــد  کلمــه  چــه همیــن دو 
روحیــه مــا باشــد و نــه فقــط تظاهــر مــا. برخــی 
هــا فقــط ظاهــر و شــکل ایــن مســئله را رعایــت 
قائــل  شــیعه  غیــر  بــرای  اهمیتــی  و  می کنــد 
نیســتند و از آن هــا متنفرنــد. مــدل اهــل بیــت 
امــا متفــاوت از ایــن بــوده. اهــل بیــت بــا همــه 

خــوش رفتارنــد. مــا بایــد ســعی کنیــم راه ائمــه را 
کنیــم. برویــم و در ایــن راه تــالش 

مــی گوييــد در كشــور شــما همــه بــا هــم خــوب 

كــه به  كننــد امــا مــی بينیــم كســانی را  زندگــی مــی 

اســم اســام از قلــب تمــدن اروپايــی بــه داعــش 

گــروه هــای افراطــی مــی پيوندنــد. بنظــر شــما  و 

كجاست؟ مشــکل 

دو مســئله می شــود گفــت. یــک عــده در فهــم 
گروهــی هــم در اصــل  دیــن قاصــر هســتند و 
ــد  منبــع دینشــان منحــرف هســتند. البتــه بای
کــرد هــم در بیــن ســنی هــا تفکــر افراطــی  اشــاره 
شــیعیان.  بیــن  در  هــم  و  دارد  وجــود  تنــد  و 
گــر چــه منبــع دیــن شــان درســت  ا گروهــی 
اســت امــا در فهــم دیــن و تطبیــق معانــی دینــی 
قاصــر هســتند. نمــی دانــد چطــور تفســیر کند.

کنــد. فقــط تفکــر  نمــی دانــد چطــور تعامــل 
خودشــان را صحیــح مــی داننــد و ســایرین را 
کنند.اســالم البتــه فرقــی بیــن افــراد  تکفیــر مــی 
گــذارد و اصــل در اســالم رحمــاء بینهــم  نمــی 

کــه اصــل اســالم  اســت. ایــن هــا نفهمیــده انــد 

گــر ما انســان  بــرای ســاخت انســانیت اســت و ا
نباشــیم اصــال معتــدل نیســتیم و در واقــع اصال 
مســلمان نیســتیم. چطــور می شــود انســان 

علی پژمان
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نبــود و در عیــن حــال مســلمان بــود یــا دیگــران 

گــر بــا همــه ی افــکار  کــرد. ا را بــه اســالم دعــوت 
کــه انســان نیســتیم.  و عقایــد مخالــف باشــیم 
کارشــان  پیامبران در اوج انســانیت هســتند و 
گــر  دســتگیری معرفتــی از مــردم اســت. امــا ا
گروهــی فقــط ظاهــر انســانیت را دارنــد بخاطــر 
از  انــد و  را نفهمیــده  کــه اســالم  ایــن اســت 
کمــک بــه انســان هــا ناراحتنــد. اســالم مطابق 
طبــع و احتیاجــات انســان برنامــه ریزی کــرده. 
کــه در برابــر رفــع احتیاجــات طبعــی  کســانی 
دیــن  از  جــدای  هســتند  ناراحــت  انســان 
هســتند. تــالش اســالم بــه آرامــش رســاندن 
کشــیدن  انســان هاســت نــه ســختی و رنــج 
آن هــا. مــا فقــط نیــاز بــه تأدیــب نفــس نداریــم، 
بلکــه نیازمنــد تهذیــب نفــس هســتیم. دیــن 
دنبال آرامش و راحتی انســان هاســت. دنبال 
ــختی و  ــه س ــت ن ــان هاس ــادی انس ــرور و ش س

کنیــم احتمــاال  کیــد  گــر بــر ســختی تا رنــج آنهــا. ا
کیــد  افــراد بــه مهلکــه بیافتنــد. بــرای همیــن  تا
اســالم بــر تهذیــب اســت. فــرق اســت بیــن 
کــه می گوییــم  تأدیــب و تهذیــب. ایــن اســت 
کــردن مــکارم اخــالق آمــده  کامــل  رســول بــرای 

اســت.
کــه امــام رضــا بــا غیــر شــیعه دارد را  مناظــره ای 
نــگاه کنیــد. درســت مثل یک روشــنفکر مقابل 
ــا  ــا عقالنیــت و اخــالق ب آن هــا مــی نشــیند و ب
آن هــا برخــورد می کنــد، نــه بــا جنــگ و ســب و 
فحاشــی. انســان بــا اخــالق باید بــه روحانیتی 

کــه بتوانــد در بســتر آن اوج بگیــرد. برســد 
در تقســیم بنــدی کــه گفتیــم برخــی  گروه هــا هــم 
اســرائیل  و  امریــکا  ســاخت  کــه  هســتند 
هســتند و اصــال مســلمان نیســتند. بیــش 
از 300 نفــر از بلژیــک رفتنــد بــه ســوریه و بــه 
کــه خیلــی از آن هــا قبــل از  داعــش پیوســتند 

آن هــم مجــرم بودنــد و عالقــه ای بــه دیــن 
نداشــتند. و در این کشــور پرونده ی قضایی 
ــا قاچاقچــی. بــه  ــا ســارق بودنــد ی داشــتند. ی
آن هــا پــول دادنــد و البتــه آن ها ترجیــح دادند 
بجــای بازگشــت بــه زنــدان بــه ســوریه برونــد. 
چــه شــده؟ آیــا واقعــا ایــن هــا یــک شــبه مومن 

شــدند؟!
کــه دشــمنان   مــا باالخــره مســتند زیــاد داریــم 
ایــن  و  کننــد  مــی  کمــک  آن هــا  بــه  اســالم 
ســاخته ی دســت آن هاســت. خــدا مــی گوید 
کریــن". خــدا  "مکــرو و مکــر اهلل و اهلل خیــر الما
را شــکر مــردم تشــخیص مــی دهنــد که اســالم 
کــدام اســت.هر دو مدعــی اســالم هســتند 
ولــی فــرق میــان دو مــرام زمیــن تــا آســمان 

ــت. اس
کــه پیامبــر  یکــی مطابــق رحمــت واســعه ای 
اســالم بــرای آن آمــده و یکــی آن چــه داعشــی ها 
نشــان مــی دهنــد. و ایــن خــودش وســیله 
ای بــرای تشــخیص ایــن اســت اســالم واقعــی 
دنبــال  بــه  امــروز  هــا  خیلــی  اســت.  کــدام 
کــه مــی بیننــد  شــناخت شــیعه مــی آینــد، چــرا 
کــه امــروز حتــی از مســیحی هــا در  کســی  آن 
هــا  شــیعه  می کنــد  دفــاع  ســوریه  و  عــراق 
کــه حتــی مســلمانان را  کســانی  هســتند و 
کشــند همیــن داعشــی هــا هســتند.  هــم مــی 
گرایــش هــای سیاســی دارنــد  کــه  کســانی هــم 
کــه ایــران اهــل ظلــم و تجــاوز بــه  مــی بیننــد 
بــه عکــس هــر جــا  نبــوده و  کشــوری  هیــچ 

گــر  ا می کنــد.  دفــاع  آن  از  بــوده  مظلومــی 
داعــش نبــود ایــن حقیقــت ظاهــر نمــی شــد.

بنظــر شــما چطــور می شــود فرهنــگ اســامی 

را در جوامــع غیــر اســامی ترويــج و توســعه داد؟
گانــد و تبلیــغ پــر ســروصدا  وظیفــه ی مــا پروپا
نیســت. بلکــه بایــد بــه شــناخت و معرفــت 
کنیــم. حقیقــت و مظلومیــت  کمــک  مــردم 
کنیــم و بــا ســمینار و  اهــل بیــت را بایــد تعریــف 
کار نیــک  کنفــراس و مهــم تــر از همــه عمــل و 
اســت. همــه ی ایــن هــا البتــه بایــد بــا اخــالص 
گرایــش  کــه دیگــران  باشــد نــه تظاهــری. ایــن 
پیــدا کننــد یــا نه، بــه خودشــان مربوط اســت. 
تکلیــف مــا ایــن اســت کــه کار خــوب  و حســنه 
بکنیــم و آن را نشــان بدهیــم. ایــن مجمــع 
گــر  خــدام رضــوی هــم خیلــی خــوب اســت ا
کنــد. و ایــن مســتند  در همیــن مســیر تــالش 
بــه علمــا قابــل اجراســت. ایــن نشســت بــرای 
تکریــم امــام رضــا و خادمان فرهنگــی او خوب 
اســت برگــزار شــود؛ امــا بهتــر بــود بــزرگان شــیعه 
و علمایــی مثــل آیت اهلل جــوادی آملی و دیگر 
بــزرگان هــم اینجــا بودنــد تــا تعلیــم هــم انجــام 
مــی گرفــت. کســانی که اهل علم و تشــخیص 
موضوعــات و حــل آن هــا هســتند. مــا بــه ایــن 
تعلیــم هــا نیــاز داریــم و ِصــرف تعریــف و تکریــم 

دردی از مــا دوا نمی کنــد.
بــا  البتــه مــا امــروز در جوامــع اســالمی هــم 
فرهنــگ اهــل بیــت فاصلــه داریــم. بــرای ایــن 

کــرد؟ فضاهــا چــکار می شــود 
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کار آســان تــر اســت.  در کشــورهای مســلمان 
آن هــا حداقــل بــه قــرآن و پیامبــر اعتقــاد دارنــد. 
وظیفــه ی مــا در ایــن جوامــع آمــوزش تعالیــم 
صحیح و عمیق اســالمی اســت. ما فقط نباید 
روی فقه و احکام تمرکز کنیم. اســالم که همه 
اش احــکام نیســت. احــکام یعنــی چه؟یعنــی 

کــه مــا نبایــد از آن تجــاوز کنیــم؛  حــد و حــدودی 
تــا بتوانیــم در جــاده راحــت حرکــت کنیــم. اصل 
کــه احــکام نیســت. اصــل دیــن معرفــت  دیــن 
دینــی اســت. اصــل دیــن رفتــار نیــک و اخــالق 
کــه پیامبــر مکــرم اســالم  حســن اســت همــان 
َم مــکارَم االخــالِق".  تّمِ

ُ
مــی گویــد "إّنی بعثــُت اِل

کــه حــالل و حــرام مشــخص شــده اســت  ایــن 
کــه مــا بــه مهلکــه نیافتیــم آن  بــرای ایــن اســت 
بــرای خودمــان. وضعیــت اهــل تســنن  هــم 
کــه مشــخص اســت البتــه بــه اســتثنای اهــل 
کــه راه دیگــری دارنــد. امــا مــا در شــیعه  تصــوف 

و در حــوزه هــای خودمــان هم متمرکــز بر حالل 
و حــرام شــده ایــم. ایــن کــه اصل دین نیســت؛ 
ایــن حــد دیــن اســت. اصــل و راه دیــن مــکارم 
اخــالق اســت. تکمیــل انســانیت اســت. ایــن 
کــه  کنیــم. حتــی ایــن  را بایــد بــه جامعــه تعلیــم 
خــدا یــک چیــز را حــالل یــا حــرام می کنــد ایــن 
گویــد، بــرای  کــه خــدا مــی  بــرای چیســت؟ ایــن 
بتوانیــد  کــه  ایــن  و  شماســت  نفــس  و  روح 
ســلوک الــی اهلل داشــته باشــید، تــا بــه مهلکــه 
نیافتیــد و صــرف دوســت داشــتن و نداشــتن 
گــر فــالن کار را کردید  خــدا نیســت. نــه این که ا
کــه حــرف  یــک راســت مــی رویــد جهنــم. ایــن 
داعــش اســت. بلکــه بــرای ســلوک و ســاخت 
کارهــا منــع  خودمــان بایــد خــود را از برخــی 
ــت  ــوب نیس ــا خ ــرای م ــه ب ک ــی  ــم. چیزهای کنی
ــر بــدی  مثــل خــوردن ســگ و خــوک بخاطــر اث
کــه روی ســالمت روح و جســم مــا دارد،  اســت 
گرخوردی به جهنم مــی روی،نه!.  نــه ایــن که ا
فهم مفهوم شــیطان هم همین طوری است. 
خیلــی هــا فکر می کنند شــیطان مثل یــک آدم 
گــردن مــا مــی انــدازد و  مــی آیــد یــک زنجیــر بــه 
کار را نکــن، نــه  کار را بکــن آن  گویــد ایــن  مــی 
گــر  حقیقــت شــیطان همــان نیــت شماســت. ا
ــد باشــد همیــن شــیطان اســت.  نیــت شــما ب
در خودمــان هــم ملــک داریــد و هــم شــیطان. 
مســئول  دیگــری  کــس  و  هســتیم  خودمــان 
اعمــال مــا نیســت. ایــن اســت معارفــی کــه بایــد به 

مــردم بخصــوص جوانــان نشــان بدهیــم.

ــه ی خاصــی  ــر تجرب گ ــه عنــوان ســوال آخــر ا ب

از امــام رضــا و ارتبــاط بــا ایشــان داریــد، لطفــا 

بفرماييــد.
کرامــت حضــرت دیــده ایــم. خیلــی  خیلــی از 
کاروانــی از جوانــان مــی آوریــم بــه  وقــت هــا 
کــه  مشــهد. بخصــوص بــرای زیــارت اربعیــن 
کربــال مــی رویــم مقصــد نهایــی مــا مشــهد  بــه 

اســت.
جــوان هــا وقتــی بــه مشــهد مــی آینــد در اولین 
کننــد.  لحظــه ی زیــارت 180 درجــه تغییــر مــی 
حتــی بــرای خــود مــا وقتــی بــه حــرم مــی آییــم 
ایــن  کــه  قــدری  بــه  اســت  دوبــاره  تولــدی 
حضــرت رحمــت واســعه دارد. مــن در ابتــدا 
بــودم. در 20 ســالگی شــیعه  مالکــی  ســنی 
کــه آمــدم حتــی قبــل از  شــدم و اولیــن زیارتــی 

ــه مشــهد مشــرف شــوم، ــه ب ک آن 
دچــار  معصومــه  حضــرت  حــرم  زیــارت  در 
انقــالب شــدم. وقتــی بــه صحــن امــام رضــا 
گرفتــم  آمــدم و در حــوض بــزرگ صحــن وضــو 
کامــال منقلــب شــدم. اشــکم جــاری شــد و 
بکلــی از هــوش رفتــم. بکلــی زیــر و رو شــدم.
گویی تمام قلب و روحم شســت و شــو شــد. 
از همــان زمــان عشــق عجیبــی بــه حضــرت 
شــاید  کــردم.  پیــدا  رضــا  امــام  و  معصومــه 
کــه مــا امــروز بــا ایــن حضــرات داریــم  ارتباطــی 

ــا ســایر ائمــه نداشــته باشــیم.  ب

گرایــش  گفتیــد ســنی مذهــب بودیــد! ماجــرای 

كنیــد بــه تشــیع را هــم لطفــا تعریــف 
از  بعضــی  ایــران  اســالمی  انقــالب  از  بعــد 
دوســتان مــا در ارتبــاط بــا ســفارت ایــران در 
بلژیــک شــیعه شــدند و مــا بــا آن هــا مالقــات 
مــا  اختیــار  در  کتــاب  هــم  آن هــا  کردیــم. 
کتــاب  کردیــم. اولیــن  گذاشــتند و مــا مطالعــه 
امــام حســین  شــاید در خصــوص مصائــب 
خوانــدم  را  کتــاب  ایــن  کــه  همیــن  بــود. 
کــه  انقــالب در وجــودم ایجــاد شــد. همیــن 
عــوض  مــن  حــال  خوانــدم  را  کتــاب  ایــن 
ــم  ک ــرد.  ک ــر  ــز تغیی ــن نی ــال م ــد.افکار و اعم ش
کــم بــه ســراغ مطالعــات دیگــر رفتــم. بعــد بــه 
ــا راه اهــل بیــت  بحــث و مباحثــه پرداختیــم ت
ــا عبــداهلل  ــس اب

َ
را بشناســیم. ایــن راه، راه َنف

ــن راه  ــت.اول ای ــالم اس ــه الس ــین علی الحس
جــای بحــث نیســت. اول عشــق و محبــت 
کمیــت عقــل. راه ورود  اســت البتــه زیــر حا
عقالنــی.  البتــه  اســت  عاطفــه  بیــت  اهــل 
قــوت عقــل مهــم اســت. خیلــی هــا حتــی 
منبــری هــا همــه چیــز را عاطفــه مــی داننــد امــا 

اصــل عاطفــه مطابــق بــا عقــل اســت.
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امام رضا )ع( در گفتگوی 
دینی و مذهبی جایگاه 

بسیار باالیپی دارند

كمــی  در ابتــدا خودتــان را معرفــی بفرماييــد و 

پيرامــون ســوابق و فعالیت هایتــان توضیحــی 

ــد. بفرمايي
کشــور  از  هســتم  العالــم  میراشــرف  مــن 
مســلمانان بنــگالدش. اینکــه می گویم کشــور 
مســلمانان بنــگالدش بدیــن دلیــل اســت  کــه 
90 درصد مردمان کشور ما مسلمان هستند 
لــذا چــون  امــا دولــت مــا اســالمی نیســت. 

نمی توانیــم بگوییــم دولت اســالمی بنگالدش 
می گوییــم کشــور مســلمانان بنــگالدش. مــن 
حــدود 17 ســال در جامعــه المصطفــی قــم 
کــرده و بعــد از آن ماموریــت یافتــم  تحصیــل 
العالمیــه  جامعةالمصطفــی  نمایندگــی  تــا 
والمســلمین  االســالم  حجــت  همــراه  بــه  را 
االن  و  کنــم.  تأســیس  رضایــی  حمیدرضــا 
ــگالدش  ــود بن ــه در خ ک ــت  ــال اس ــدود 9 س ح
هــم  کنــون  ا هســتم.  فعالیــت  بــه  مشــغول 
معــاون امــور اداری و مالــی، و مســئول دفتــر 
یعنــی  المصطفــی  جامعــه  محتــرم  نماینــده 
حجةاالسالم والمسلمین دکتر امین انصاری 
در آنجــا هســتم. عــالوه بــر ایــن موسســه ای بــا 

کــرده و  نــام اهــل البیــت)ع( در آنجــا تأســیس 
ریاســت آن را برعهده دارم که به فعالیت های 

دینــی و مذهبــی اشــتغال دارد. 

بفرماييــد  بنــگادش  كشــور  مــورد   كمــی در 

كــه بــه لحــاظ مذهبــی بــه چــه صورتــی بــوده و 

را  آنجــا  مســلمانان  از  درصــدی  چــه  شــیعیان 

می دهنــد؟ تشــکیل 
چندانــی  جمعیــت  بنــگالدش  در  شــیعیان 
ندارنــد. و بســیار اقلیت هســتند. یعنــی حدود 
30 هــزار نفــر از جمعیــت 148 میلیونــی ایــن 
کشــور را تشــکیل می دهنــد. امــا در عیــن حــال 
محبیــن  کشــور  بنــگالدش  گفــت  می تــوان 
در  جماعــت  و  اهل ســنت  اســت.  اهل بیــت 
ایــن کشــور احکامشــان حنفــی اســت ولــی بــا 
کــه  مــا رابطــه خیلــی خوبــی دارنــد. تــا حــدی 
کــه مســلک گرا هســتند از  پیــران و صوفیانــی 
ــه، معصومیــه،  کشــتیه، قادری قبیــل طریقــت 
کردیــم بــه  اویســیه و غیــره مــا تشــکلی ایجــاد 
نــام محبیــن اهــل بیــت رســول صــل اهلل علیــه 
و آلــه و ســلم. اعضــای ایــن تشــکل همــه از 
کــه بــا همــکاری هــم این  اهــل تســنن هســتند 
مجموعــه را تشــکیل دادیــم. حتــی رئیــس، 
هیئــت رئیســه و اعضــای موسســه همــه از 
بیــت  اهــل  محــب  و  دوســتدار  اهل ســنت 
هســتند. و مــا آنجــا بیشــتر نقــش حمایتــی 
بــه صــورت  لحــاظ فکــری و چــه  بــه  - چــه 
مالــی- داریــم. البتــه چــون نفــوذ وهابیــت 

در بنــگالدش زیــاد اســت. و الحمــداهلل آنهــا 
خودشــان از والدت رســول خــدا)ص( و ائمــه 
برنامــه  ائمــه  شــهادت  یــا  و  معصومیــن)ع( 
دارنــد. برخــی از ایــن برنامه هــا در پایتخــت، 
و برخــی در اســتان دیگــر و یــا حتــی روســتاها 

می گیــرد.  انجــام 

پس ســطح وســیعی از كشور را تحت پوشش 

خاصــی  اســتان  یــا  شــهر  بــه  محــدود  و  داریــد 

نیســت؟
 بلــه ایــن مجموعــه در اســتان های مختلــف 
اجرایــی  کمیته هــای  حتــی  دارد.  فعالیــت 
بــه  هــم  آن  اداری  و  تشــکیالتی  ســاختار  و 
کشــور را پوشــش  کل  همیــن صــورت اســت و 
می دهــد. بنــگالدش 8 اســتان دارد و در هــر 
موسســه  لــذا  داریــم.  شــعبه  یــک  اســتان 
برنامه هــای  و  دارد.  شــبکه ای  سیســتمی 
سراســر  در  را  شــهادت  و  والدت  مختلــف 
کشــور برگــزار می کنیــم. حتــی بــه لطــف خــدا 
توانســتیم بــه موضــوع غدیــر هــم بپردازیــم. و 
کنــد در آینــده ســعی می کنــم آن  گــر خــدا یــاری  ا

گســترش دهیــم. را 

در قبــال ايــن موضــوع موضعگیــری صــورت 

نگرفــت؟
مــا  آمــد ولــی  بــه وجــود  کنش هایــی  چــرا وا
ــت  ــنت و جماع ــای اهل س ــا و مفتی ه ــا علم ب
کافــی ایــن  کردیــم و مــدارک و دالیــل  گفتگــو 

حسن دیانی
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موضــوع را بــه آنهــا نشــان دادیــم. و خودشــان 
هــم اعــالم کردند که برخــالف ادعای وهابیت 
کــه ایــن موضوع را بی اســاس می داند، مســئله 
ــت  ــی اس ــدارک محکم ــناد و م ــر دارای اس غدی
کــه نمی تــوان آن هــا را نادیــده گرفت. یکی دیگر 
کــه داریــم انجــام می دهیــم مطــرح  از کارهایــی 
کــردن روز والدت حضــرت فاطمــه زهــرا ســالم 
اهلل علیهــا بــه عنــوان روز مــادر اســت. و حتــی 
در چنــد ســالی کــه این برنامــه در حال برگــزاری 
اســت از وزرا هم برای شــرکت در مراســم دعوت 
ــه  ک گفته ایــم  کردیــم. و در ایــن جلســات هــم 
کــه در بســیاری از کشــورها روز  درســت اســت 

تولیــد مــادر تــرزا را بــه عنــوان روز مــادر جشــن 

می گیرنــد امــا مــا مســلمان هســتیم و بایــد روز 
مــادر دیگــری داشــته باشــیم.

زهــرا  حضــرت  میــالد  روز  می  خواهیــم  لــذا 
کرم)ص( ایشــان  ســالم اهلل علیهــا کــه پیامبر ا
را »مــادر پــدر« لقــب داده و ایشــان را بــزرگ 
زنــان دو عالــم نامیــده و ایــن موضــوع در کتب 
اهــل تســنن هــم وجــود دارد، لــذا ایــن روز را 
بایــد روز مــادر بنامیــم. خــوب الحمــداهلل ایــن 
موضــوع را قبــول کرده و پذیرفته انــد و در حال 
گســترش اســت. مــا از ایــن وزیــران خواســتیم 
کــه ایــن موضــوع را بــه دولــت برســانند تــا آن را 
کار  گفتــه شــد مــا ایــن  کــه  کنــد  رســمی اعــالم 
را می کنیــم امــا دولــت ممکــن اســت بــر اســاس 
کار  اقتضائــات و سیاســت های جهانــی ایــن 
کار خودتــان  را نتوانــد انجــام دهــد. امــا شــما 

را  مراســم  ایــن  هــر ســاله  و  انجــام دهیــد  را 
کنیــد تــا آرام آرام در تمامــی  باشــکوه تر برگــزار 
اســتان های دیگــر غیــر از پایتخــت هــم رواج 
کنــد. آن زمــان هــم دولــت مــی بینیــد بــا  پیــدا 
شــما همــراه شــده و آن را رســمی می کنــد. و 
ان شــاء اهلل برنامــه داریــم و پیگیــر هســتیم تــا 
گــر بتوانیــم ســال آینــده روز میــالد حضــرت  ا
کــه خــود  زهــرا)س( را بــا حضــور نخســت وزیر 
 بســیار 

ً
کــه قطعــا کنیــم  یــک زن اســت برگــزار 

می توانــد در ترویــج ایــن موضــوع مؤثــر باشــد. 

مــردم  پــس  فرمودیــد  كــه  اوصافــی  ايــن  بــا 

بنگادش باید با امام رضا)ع(آشنا باشند. میزان 

ايــن آشــنايی تــا چــه حــدی اســت. چــه درصــدی از 

مــردم امــام رضــا)ع( را تاكنــون شــناخته اند؟
بنــگالدش  در  رضــا)ع(  امــام  شــخصیت 
شــاید  آنجــا  در  مــردم  نیســت.  ناشــناخته 
ائمــه دیگــر را نشناســند امــا امــام رضــا)ع( را 
می شناســند. حــدود 60 درصــد از مســلمانان 
بنــگالدش صوفــی مســلک هســتند. و تمــام 
صوفی هــای بنــگالدش در سلســله و شــجره 
نامــه صوفیه شــان نــام امــام رضــا)ع( را دارنــد. 
یعنی در شــجره نامه طریقت شان که سلسله 
را  رضــا)ع(  امــام  آنهاســت  رهبــران  و  پیــران 
هــم در ایــن سلســله دارنــد. یعنــی تمــام ایــن 
سلســله هــا بــا رســول خــدا)ص( آغــاز شــده 
و بعــد مــوال علــی)ع(، امــام حســن)ع(، امــام 
حســین)ع(، امــام زین العابدیــن)ع( و بعــد از 

آن شــخصیت های دیگــر تصوف مانند حســن 
امــام  بــه  برمی گــردد  بــاز  تــا  دارنــد  را  بصــری 
رضــا)ع( و بعــد از ایشــان امام جواد)ع( نیســت 
ــان  ــدان خودش ــران و مرش ــان پی ــاره هم و دوب
در سلســله قــرار می گیــرد. لــذا امــام رضــا)ع( در 
ــد.  سلســله طریقــت همــه آنهــا حضــور دارن

بــه مســئله زیــارت هــم اعتقــاد دارنــد؟ یعنــی 

بــرای زیــارت هــم می آینــد؟
کــه امــام رضــا)ع( در مشــهد  بلــه می داننــد 
کــه بایــد بــه زیــارت  مدفــون بــوده و می داننــد 
بیاینــد. ســال گذشــته هم چند نفــری از اینها 
بــه همــراه مــن بــه مشــهد آمدنــد. بعــد هــم به 
همــراه هــم بــه حــرم حضــرت معصومــه)س( 
و بعــد عتبــات در عــراق رفتیــم. مــا هــم بــه 
کــه در موسســه محبیــن  دنبــال ایــن هســتیم 
اهــل البیــت بخشــی را بــه عنــوان زیــارت در 
نظــر بگیریــم. بــا ســفارت هــم هماهنگی های 
الزم را انجــام دادیــم. البتــه ســفارت عــراق 
کمــی ســخت گیری می کنــد بــه خصــوص بــرای 
گفتگــو هســتیم.  کــه در حــال  ســفر اربعیــن 
مــا  بــه  موضــوع  ایــن  در  هــم  ایــران  ســفیر 
بــه  گفتگــو می کنــد.  آنهــا  بــا  و  کــرده  کمــک 
کاروانــی  بتوانیــم  کــه  هســتیم  ایــن  دنبــال 
کــه بیاینــد  بــرای ایــن موضــوع راه بیاندازیــم 
ــد.  ــارت برون ــرای زی ــراق ب ــه ع ــد ب ــران و بع ای

ايــن  و  مــا  گفتگوهــای  محورهــای  از  یکــی 

اســت.  اخــاق  امــام  رضــا)ع(  امــام  جشــنواره 

می خواســتم كمی در اين زمینه برای ما صحبت 

كــرده و از دیــدگاه خودتــان بــه بيــان ويژگی هــای 

شــخصیتی امــام در ايــن حــوزه بپردازیــد.
کــه از مدینــه بــه مــرو می آیــد هرچنــد  امــام 
بــا اجبــار حکومــت عباســیان ایــن موضــوع 
اتفــاق افتــاد امــا امــام بــا متانــت این ســفر را در 
گرفتند و خشــونتی در رفتــار امام دیده  پیــش 
نشــد. باالخــره امــام در مدینــه طرفدارانــی 
بــا مأمــوران خلیفــه  داشــت و می توانســت 
ــا  ــد ام کن ــورد  ــد برخ ــده بودن ــه آم ــه مدین ــه ب ک
کار را نکــرده و بــا آرامــش و متانــت با  امــام ایــن 
ــواده خــود وداع می کنــد. و ایــن الگویــی  خان
از صبــر در برابــر دشــمن بــرای ماســت. و اینکــه 
چگونــه بایــد در چنیــن شــرایطی خودمــان را 
کنتــرل کنیــم. امــام با اخــالق خود ایــن اوضاع 
آن جایــگاه  بــا  امــام  یعنــی  نمــود.  کنتــرل  را 
مافــوق بشــری، و بــا آن علــم خدایــی می داند 
کــه آینــده چگونــه اســت و دیگــر بازنمی گــردد 
ولــی بــاز هــم بــا آرامــش بــا خانــواده خــود وداع 

می کنــد. 
بــا  و  هســتند  واحــد  نــور  همــه  ائمــه  البتــه 
ــه  ــه ب ــا توج ــک ب ــر ی ــد. و ه ــی ندارن ــم تفاوت ه
شــرایط بخشــی از رفتــارش بــرای مــا برجســته 
ــا اخــالق  شــده اســت. و لــذا همــه ائمــه مــا ب
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کدام در جایگاه ایشــان بودند  هســتند. و هر 
همیــن رفتــار را نشــان می دادنــد. و هریــک 
بخشــی از راه درســت را بــه مــا آموختنــد. و اال 
کــه خداونــد نمــی پســندد در ســیرت و  چیــزی 
صــورت ائمــه وجــود نــدارد. و علــم آنهــا لدنــی 
کــه خداونــد چــه چیــزی را  اســت. و می داننــد 
مــی پســندد و چــه چیــزی را نمــی پســندد لــذا 
تمامــی رفتــار و ســکنات آنهــا مــورد رضایــت 

ــرای ماســت. ــد و الگویــی ب خداون

یکــی دیگــر از جنبه هــای زندگــی امــام رضــا)ع( 

مذاهــب  و  ادیــان  بــا  ایشــان  گفتگــو  موضــوع 

مختلــف اســامی اســت. نقــش امــام رضــا)ع( را 

در ايــن زمینــه چطــور می بينیــد؟
نقــش امــام رضــا)ع( در میــان ائمــه نقشــی 
یــا  و  امامــی  شــیعیان 4  مــا  اســت.  کلیــدی 
زیــن  امــام  تــا  فقــط  کــه  داریــم  امامــی   7
را  کاظــم)ع(  موســی  امــام  یــا  العابدیــن)ع( 
پذیرفتــه و بقیــه ائمــه را قبــول ندارنــد. امــا هــر 
کــرده  کــه بــه امــام رضــا)ع( اعتقــاد پیــدا  کســی 
کســی   12 امامــی اســت یعنــی 

ً
ــا اســت او قطع

کــه امــام رضــا)ع( را قبــول داشــته  را نداریــم 
قبــول  را  جــواد)ع(  امــام  مثــاًل  ولــی  باشــد 
کــه ایــن نشــان دهنــده نقش  نداشــته باشــد. 
بســیار مهــم امــام رضــا)ع( در ایجــاد وحــدت 
فکــری و اعتقــادی در میــان شــیعیان اســت. 
دینــی  گفتگــوی  در  رضــا)ع(  امــام  بنابرایــن 
دارنــد.  باالیــی  بســیار  جایــگاه  مذهبــی  و 

امــروز  شــرایط  در  کــه  اســت  موضوعــی  و 
مــا بســیار مــورد نیــاز اســت. و مــا بایــد ایــن 

امــروزه  نماییــم.  ترویــج  بســیار  را  گــی  ویژ
ایــن  در  مســلمانان،  و  اســالم  دشــمنان 
کــه میــان مســلمانان تفرقه  اندیشــه هســتند 

ــا  ــا م ــد. ام کنن ــدا  ــم ج ــا را از ه ــه و آن ه انداخت
بایــد بــا الگــو بــرداری از ســیره حضــرت بــا ایــن 

کــه بــه مــرو  کنیــم. امــام وقتــی  توطئــه مقابلــه 

رســیدند فقــط بــا شــیعیان در ارتبــاط نبودنــد. 
و  زرتشــتیان  مســیحیان،  بــا  ایشــان  بلکــه 

اهل ســنت و جماعــت هــم در ارتبــاط بودنــد. 

و امــام گفتگــوی میان ادیــان را ایجاد نمودند. 

گفتگــو بــا  و اخــالق و رفتــار امــام در تعامــل و 
کــه همــه شــیفته ایشــان  آنهــا به گونــه ای بــود 

شــدند. پــس مــا هــم بایــد بــه عنــوان شــیعیان 
را  امــام  رفتــار  و  شــیوه  همــان  بایــد  ایشــان 
گفتگــو ســیره  کــرده و بــا اخــالق و  الگوبــرداری 
را  کار  ایــن  گــر  ا کــه  ادامــه دهیــم.  را  ایشــان 

 موفــق خواهیــم بــود. 
ً
انجــام دهیــم قطعــا

گفت و گــو  موضــوع  مــا  کشــور  در  الحمــداهلل 
میــان مذاهــب و ادیــان بــه خوبــی اتفــاق افتاده 
اســت. و مــردم و نخبــگان از ادیــان و مذاهــب 
تعامــل خوبــی  ارتباطــات و  بــا هــم  مختلــف 
دارنــد. و ایــن در نشــر و بیــان معــارف اهــل بیت 

ــه مــا می باشــد. ــی ب کمــک بســیار خوب

در میــان مســلمانان چــه اهــل تســنن و چــه 

كــه  دارنــد  وجــود  گروه هايــی  شــیعیان  خــود 

گفتگــو  كوبيــده و از انجــام  دائمــًا بــر طبــل تفرقــه 

اســتنکاف می كننــد. چــه چیــزی در اندیشــه امــام 

رضــا)ع( وجــود دارد كــه ایشــان بــا دیگــران گفتگو 

می كنــد و ايــن افــراد از آن بــی بهــره هســتند؟ بــه 

خصوص شــیعیانی كه خودشــان را محب امام 

می داننــد امــا روش دیگــری را در پيــش می گیرنــد
گــی مهــم در اندیشــه امام موضــوع هدایت  ویژ
اســت. یعنی کســانی کــه قائل به گفتگــو نبوده 
ــه  ک ــت  ــل اس ــن دلی ــه ای ــد ب کنن ــی  ــو نم گفتگ و 
هدایــت را قبــول نداشــته یــا بــاور ندارنــد. اینهــا 
هدایــت  قابــل  مقابــل  طــرف  می کننــد  فکــر 

لــذا  نیســت و چــون قابــل هدایــت نیســت 
گفتگــو وجــود نــدارد. امــا ائمــه  ــرای  ضرورتــی ب
مــا همیشــه بــه دنبــال هدایــت مــردم بودنــد. 
مثــاًل در قضیــه عاشــورا امــام حســین)ع( در آن 
لحظــات آخــر بــاز هــم بــه نصیحت مــردم اقــدام 
ــگاه هدایــت  ــه دلیــل همــان ن می کنــد و ایــن ب
کــه امــام دارد. یعنــی در  و نــگاه انســانی اســت 
شــرایطی کــه امــام می داند که شــهید می شــود 
امــا بــاز هــم بــا یزدیــان و مــردم صحبــت می کنــد 
ــود. و  ــت ش ــان هدای ــی در آن می ــاید کس ــا ش ت
ــه امــام  ک کرامتــی اســت  ــه دلیــل همــان  ایــن ب
هــم  مــا  بــزرگان  اســت.  قائــل  انســان  بــرای 
از جملــه مقــام معظــم رهبــری و بســیاری از 

ــد.  ــگاه را دارن مراجــع هــم همیــن ن
آنــگاه  باشــیم  داشــته  نگاهــی  چنیــن  گــر  ا

آرامــش  بــا  همیشــه  هدایــت  کــه  می دانیــم 

خشــونت. بــا  نــه  می افتــد  اتفــاق 

کــه اشــتباهی را مرتکــب  گــر شــما بــا فــردی  ا

شــده اســت بــه جــای آنکــه بــا نرمــی رفتــار 

کنیــد بــا خشــونت بــا او رفتــار نماییــد او نــه 

بــه  تنهــا هدایــت نمی شــود، بلکــه نســبت 

گــر بــا او  گیــرد. امــا ا کینــه هــم در دل مــی  شــما 

بــا محبــت و نرمــی و در عیــن حــال عاقالنــه و 

کنید، او حرف شــما را پذیرفته  گفتگو  منطقی 
می شــود. هدایــت  و 

خصــوص  بــه  و  اطهــار  ائمــه  زندگانــی 
امام رضــا)ع( پــر از نمونه هایــی از ایــن موضوع 
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ــه مــا در  ک اســت. و ایــن از موضوعاتــی اســت 
گــر  جهــان امــروز بســیار بــه آن نیــاز داریــم. ا
ــا متانــت و اخــالق مــردم را شــیفته خــود  مــا ب
 ســخن مــا را خواهنــد پذیرفــت.  

ً
کنیــم قطعــا

مــا بــه عنــوان مروجیــن مکتــب اهــل البیــت و 
خادمیــن ائمــه و بــه ویــژه امــام رضــا)ع( بایــد 
بــه دنیــا  و  را داشــته  اندیشــه هدایــت  ایــن 
ــی  گروه های ــه  ک ــی  ــن راه ــه ای ک ــم  ــان دهی نش
گــروه مشــابه  ماننــد داعــش، طالبــان یــا هــر 
دیگــری طــی می کنــد اســـــالمی نبــوده و ســیره 

ائمــه و دیــن مــا اینگونــه نیســت. 

گر نکته ای دارید بفرماييد. در پایان ا

را  نکتــه  ایــن  گفتگوهایــم  در  همیشــه  مــن 
کــه امــام راحــل)ره( فرمودنــد:  بیــان می کنــم 
پشــتیبان والیــت فقیــه باشــید تــا بــه شــما 
کسانی  آسیبی نرسد. من به تمام شیعیان و 
کــه  کــه مصاحبــه مــن را می خوانــم می گویــم 
مــا بایــد بدانیــم ولــی فقیــه داریــم و زیــر ســایه 
ــد از او  ــذا بای ــم. ل ــی می کنی ــه زندگ ــت فقی والی
کنــده یــا متفــرق نشــویم.  کــرده و پرا اطاعــت 
مــن همیشــه در منابــر و ســخنرانی هایم در 
کــه پیامبــر فرمــود: مــن  بنــگالدش می گویــم 
ــرآن و  ــی ق ــذارم یک ــما می گ ــرای ش ــز را ب دو چی
ــا هــم  ــر ایــن دو را ب گ دیگــری اهــل بیــت)ع(. ا
کــج نمــی  بگیریــد عاقبــت بــه خیــر شــده و راه 
رویــد. برخــی می گوینــد مــا قــرآن و اهــل بیــت 
داریــم دیگــر والیــت فقیــه چــه لزومــی دارد. 
همــان  از  مراتبــی  سلســله  فقیــه  ولــی  امــا 
والیــت ائمــه اســت. و ایــن والیــت فقیه اســت 
کــه ادامــه همــان راه قــرآن و عتــرت اســت. 
کشــورهای مختلــف  گــر همــه مــا شــیعیان در  ا
کســتان، هندوســتان، بنــگالدش، لبنــان و  پا
کشــورها زیــر چتــر والیــت فقیــه حرکــت  ســایر 
بــا آن روبــرو  کــه  آنچــه  برابــر   در 

ً
کنیــم قطعــا

هســتیم قوی تــر خواهیــم بــود. 
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میشل کعدی. لبنان
كه آثار زیادی را  از نویسندگان مسیحی لبنان و استاد دانشگاه بيروت است 

كرده است. درباره اهل بيت)ع( تألیف 

Michelle Kaadi. Lebanon
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امــام رضــا )ع( امــام گفتگــوی 
میــان ادیــان و مذاهــب

و امام اخالق 
نقــش امــام رضــا )ع( در گفتگو و نزدیکی میان 

مذاهب و ادیان چیســت؟ 
پیــش از اینکــه ســخنم را دربــاره امام رضــا   )ع( 
کنــم  کــه ســخنی اشــتیاق آمیــز اســت، آغــاز 
کــه دربــاره  کــه هفــت امامــی  می توانــم بگویــم 
کــدام از آنهــا طعــم  شــان نوشــته ام زندگــی هــر 
روحانــی و دینــی و اجتماعــی خاصــی دارد. 
کــه بســیار خســته ام  رســاله دکتــرای بنــده 
کــرد رســاله ای در بــاره امیــر المومنیــن  امــام 
علــی )ع( اســت و شــاید تــا امــروز تنهــا رســاله 
کــه در شــرق و غــرب نوشــته شــده  دکترایــی 
گفتــن از  باشــد رســاله مــن باشــد زیــرا ســخن 

او زیبایــی خــاص خــود را دارد.

امــام  بــودن  جهانــی  کتــاب  دومــم  کتــاب 
کــه  حســین)ع( اســت، در مــورد امــام ســوم 
کتابــی  مــن درخواســت شــد دربــاره اش  از 
بنویســم، آیــت اهلل خامنــه ای فرمودنــد: بایــد 
و  )ع(  زین العابدیــن  امــام  بــاره  در  کتابــی 
تفکر مســیحی نوشــته شــود. در تایید ســخن 
کــه دگــر پذیــری واقعــی در  شــما بایــد بگوییــم 
بعــدی  کتــاب   . اســت  بــوده  اهل بیــت  نــزد 
کتــاب »  کتــاب نوشــته شــد  کــه پــس از ایــن 
الســیده الزهــراء پیشــگام ادیبــان« اســت و  
کنــون بــه فارســی ترجمــه شــده اســت و در  ا
کتابــی در بــاره امــام رضــا در زمینــه  کشــو  ایــن 
روحــی و معــارف و مناظــره هــا و براهیــن ایــن 
کــه مــن  امــام هســت و روزی خواهــد رســید 
خواهــم  زمینــه  ایــن  در  کتــاب   12 از  بیــش 
داشــت یعنــی مــن همــه امامــان اهــل بیــت را 
کــرد و تقریبا قســمت اعظم  گــردآوری خواهــم 

امــام  از  کنــون  ا رســانده ام.  انجــام  بــه  را  آن 
ــث  ــرف و حدی ــام  ح ــر تم گ ــم ا ــا )ع( بگوئی رض
کــه مــن در بــاره امــام علــی  کنــم  هایــی  را  ذکــر 
کــه  کــه راهــب بــودم آنــگاه  گفتــه ام   وقتــی 
کــه بــه  رســاله دکترایــم   پــدرم از مــن خواســت 
گر مــن را دوســت داری  بپــردازم بــه مــن گفــت ا
کار برایــم  دربــاره امــام علــی بنویــس و راه ایــن 
بســیار همــوار و آســان مهیــا شــد بــا اینکــه 
گــر  کــه ا گمانــم بــر ایــن بــود  مــن می دانســتم و 
کلیســای واتیــکان  مــن ایــن درخواســت را از 
کــه بــه ایــن رســاله بپــردازم 6 مــاه طــول  بکنــم 
کشــد تــا جوابــم را بدهنــد امــا در طــی 48  مــی 
کــه دانشــجوی عزیزمــان  ســاعت پاســخ آمــد 
بــرای  کنــد  شــروع  را  خویــش  رســاله  بایــد 
کاردینــال هایــی  نمونــه از پدرهــای روحانــی و 
می تــوان  گفته انــد  ســخن  بــاره  ایــن  در  کــه 
آنتــوان بــارا را مثــال بزنیــم، چیــزی دربــاره او 

شــنیده ایــد مگــر نــه؟ 

بله 
و  مســیحی  فیلســوفان  و  بــارا  آنتــوان 
از  یکــی  مــن  و  مســیحی  نویســندگان 
نویســندگان هســتم که درباره شان نوشته ام 
کی نخستین مسیحی بود  . عبدالمســیح انتا
کتابــی دربــاره حماســه امــام علــی نوشــت  کــه 
در  5 هــزار بیــت شــعر . و تــا بــه اینجــا رســیدیم 
کــه دربــاره امــام رضــا  کردیــم  کــه احســاس 
کاری صــورت نگرفتــه اســت و بایــد چیــز مهــم 

کاردینــال  و اساســی را  یــادآور شــوم یکــی از 
گــر از شــما دربــاره امــام علــی  گفتــه اســت ا هــا 
کــه او نمونــه ای خدایــی بــر  پرســیدند بگوئیــد 
کــه  گفتــه اســت  روی زمیــن اســت آنتــوان بــارا 
کــرد یــک دهم   شــکنجه ای کــه مســیح تحمــل 
کــرد تکرار  شــکنجه ای بــود کــه حســین تحمــل 
میکنــم مســیح یــک دهــم حســین شــکنجه 
کربــال و امــام حســین فقــط از  بــاره  دیــد در 
کتابخانه هــای واتیــکان 350 مرجــع آورده ام.  
امــام حســین و  بــه  گــر نســبت  ا امــام رضــا 
ریاحیــن  و  تــر  بــزرگ  امامــان  و  زهــرا  ســیده 
کــه مــن دو دیــوان  گفتــه نمانــد  امامــت )نــا 
شــعر در مــورد آل بیــت دارم یکــی بــه عنــوان 
ریاحیــن امامــت و دیگــر انــوار امامــت( پاییــن 
کــم نیســت  ــر باشــد امــا اهمیــت امــام رضــا  ت
و بهمیــن خاطــر مــن ویــژه نوشــته ام مقدمــه 
صابــر را دربــاره او نوشــته ام دربــاره او بعنــوان 
طبیــب بعنــوان یــک نســتوه و یــک پاســخگو 
همــه  در  کــه  ام  نوشــته  مــرد  بــزرگ  یــک  و 
مجالــس و مراســم مناظــره و بحــث شــرکت 
کــه در غذایش  کــرد امــا ســهم او ایــن بــود  مــی 
مقابــل اش  طــرف  زیــرا  شــود  ریختــه  زهــر 
نبــود  موافــق  مــرد  آن  بــود  پیشــه  خیانــت 
ــه عرصــه  ــا اینکــه ب گیــرد ب ــه در قــدرت قــرار  ک
کار نبــود  حکومــت وارد شــد راضــی بــه ایــن 
وارد  حکومــت  در  را  او  مامــون  کار  آغــاز  در 
را  خــود  و  ببــرد  بــاال  را  خــود  ارزش  تــا  کــرد 
گردانــد امــا خالصــه بگویــم آنچــه  محبــوب 

علی الهی خراسانی
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کــرد شکســتی بــرای خــود  کــه مامــون بــا امــام 
کــه ایــن  غ شــد  کارهــا فــار او بــود. زمانــی از 
کــه مشــهور  زمــان طولــی نکشــید همانگونــه 
اســت در غذایــش زهــر ریخــت مهــم اینســت 
کــه در غذایــش زهــر ریختــه شــد مــرگ امــام 
رضــا خواســت خــدا بــود شــهدای اهــل بیــت 
چــرا  خداســت  بخواســت  شــان  شــهادت 
پایــدار  تــا اســالم  اینگونــه خواســته  ؟ خــدا 
گر سرســختی  می  بمانــد . طبیعتــا امــام علــی ا
کشــید  و بــا آنهــا مــی   کــرد و ذوالفقــار را برمــی 
ــام  ــود ام ــرار ب ــون او اول ق ــود چ ــد  روا ب جنگی
کــه علیــه او چیــده  باشــد توطئــه را پذیرفــت 
شــد و همــه چیــز را پذیرفــت بایــد دانســت 
در  همــه  بودنــد،  صحابــه  بــود،  ابوبکــر  کــه 
کــه فرمودنــد  محضــر پیامبــر اعظــم بودنــد 
ایــن علــی اســت هرکــه بــه او وفــادار باشــد بــه 
مــن وفــادار بــوده اســت و هرکــه او را دوســت 
داشــته باشــد مــرا دوســت داشــته اســت و 
او بگویــد  بــه  از ســر دوســتی  هرکــه ســخنی 
مــن در ایــن زمــان و مــکان خــود دوســتش 
ــان  ــر از می ــس ابوبک ــد پ ــیار فرمودن دارم و بس
گفــت تــو  برخاســت و امــام علــی را بوســید و 
امــروز بــر مــا مســلمانان  خلیفــه ای.  توطئــه 
ــخن  ــرد س ــد و م ــده ش ــاعت چی ــی 3 س در ط
ــر در  گ ــد ا ــه برپاش ــد و توطئ ــر ش ــر را منک پیامب
ایــن بــاره ســخن بگویــم می توانــم 20 ســاعت 
بــا تــو بنشــینم و حــق را هنــوز نمی توانــم ادا 

ــاره ســیده زهــرا چــه بگویــم؟ ــو درب ــا ت ــم ب کن

چــه بگویــم از خیانت عمر عــادل چه بگویم؟ 
کجاست؟ عدالت 

ــت  ــورد عدال ــیلی بخ ــه س ــرا س ــه زه ــه فاطم ک
کــه خانــه اش  کــرد  کجاســت ؟ و او را تهدیــد 
کجاســت در  را مــی ســوزاند و ســوزاند عدالــت 
کــه  کــه قطعــه زمینــی بــود  مــورد قضیــه فــدک 
پــدرش بــه عنــوان یــادگار بــه او داد  . عدالــت 
ات  خانــه  و  ببینــی  ســتم  تــو  کــه  کجاســت 

ســوزانده شــود ایــن اســت عدالــت؟!
پــس امــام رضــا )ع( صــرف نظــر از هــر چیــز 
ــرد و مناظــره  ک ــه  معلــم نســل هاســت مجادل
کــرد دیــد بــازی نســبت بــه ادیــان داشــت بــا 
پــدران روحانــی هــم مجلــس مــی شــد و بــا 
یهودیهــا  هــم نشــین مــی شــد و زنادقــه نــزد 
کننــد و هــر بــار ایــن  او مــی آمدنــد تــا بــر او غلبــه 
امــام رضــا بــود کــه بــر آنــان و دیگــران پیــروز مــی 
شــد دســت بــه هــرکاری مــی زدنــد تــا از ارزش 
ایشــان بکاهنــد ولــی شکســت مــی خوردنــد 
و یــک بــار هــم نتوانســتند بــه مقــام ایشــان 
ــان  ــر آن ــا ب ــام رض ــار ام ــر ب ــانند و ه ــیب برس آس
کــرد و توانســت دیــدگاه همــه مــردم  غلبــه مــی 
کــه مناظــره  کنــد وقتــی  را بــه خــود متمایــل 
کثــر مــردم بــا مامــون و امیــن همــراه  کــرد ا مــی 
بودنــد و مامــون بــه بســیاری نامــه می نوشــت 
کننــد پیــش خــود فکــر  امــام مناظــره  بــا  تــا 
کــه آنــان می تواننــد بــر ایشــان غلبــه  کــرد  مــی 
کننــد ولــی هربــار امــام  بــر همــه آنــان غلبــه 
ــه نتوانســتند در زمینــه  ک ــرد و هنگامــی  ک مــی 

هــای فلســفه، دیــن، اخــالق، علــم، تربیــت و 
ــر او چیــره شــوند، در اینجــا بیــن دو  پزشــکی ب
ــا  کمــان چیــزی بگویــم خویشــان مــن در اروپ
گفتــم  پزشــکی مــی خواننــد بــه یکــی از آنهــا 
گفــت بخــدا  وضعیــت پزشــکی چطــور اســت ؟ 
کتــاب طــب امــام رضــا بهــره مــی  قســم مــا از 
بریــم، داشــتم مــی گفتــم زمانــی که نتوانســتند 
در ســخنوری و ارائــه برهــان و مناظــره بــر او 
کنند و نتوانســتند در نوشــتن و دعا و در  غلبه 
ح مــی شــد  بــر  کــه آن زمــان مطــر همــه امــوری 
کوبیــد زمانــی  او چیــره شــوند و آنهــا را در هــم 
کــه نمی تواند به مقام ایشــان  کــه مامــون دیــد 
کنــد در غذایــش زهــر ریخــت و او   گزنــدی وارد 
شــهید شــد ولــی خــدا خواســت کــه اســالم بــه 
ایــن شــکل امــروزی باقــی بمانــد و تــا شــیعه در 

ــرود .  مســیر او ب

كنــون خطــر تروریســم جــدی اســت ســوال  ا

مکتــب  آیــا  عالــی  جنــاب  بنظــر  اســت  ايــن 

بــرای  رضــوی  معــارف  و  بيــت  اهــل  معرفتــی 
مبــارزه بــا تروریســم و تندرويــی مناســب اســت 

و چگونــه می تــوان بکمــک ايــن معــارف اندیشــه 

تروریســم را نابــود و باطــل ســاخت ؟ 
کتــاب هایــم  کــه مــن در  ببیــن جنــاب وقتــی 
توصیــف  قدیســان  عنــوان  بــه  را  آل بیــت 
دیرهــا  در  کــه  راهبانــی  ماننــد  کــه  می کنــم 
را  بیــت  آل  کــه  هنگامــی  کرده انــد  زندگــی 
توصیــف مــی کنــم کــه همــه شــهید شــده انــد و 
هیچکــدام شــان دینــاری نداشــتند همــه را بــه 
گشــاده دســتی و  فقــرا مــی دادنــد ایــن هــا بــه 
ــناخته  ــن داری ش ــت و دی ــندگی و عدال بخش
کــه آنها  مــی شــوند آیــا بــا ایــن اوصاف رواســت 
ــا طرفــداران تروریســم مقایســه شــوند ؟ نــه  ب
آنهــا ضــد تــرور  و هرکــه بــا تــرور یســت اســت،  
مــی باشــند . می توانــم ایــن اجــازه را بــه خــود به 
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بدهــم کــه بگویــم هرکه بــا تروریســم کار می کند 
مســلمان نیســت، هر که کودکان و زنان را ســر 
مــی بــرد اینهــا هیــچ ربطــی بــه اســالم ندارنــد، 
تــرور صفتــی ناپســند اســت . امیــر المومنیــن 
بــا  تــا  نکشــید  را  شمشــیرش  هــم  بــار  یــک 
کــه آنــان بــر  دشــمنانش بجنگــد مگــر آن زمــان 
او شمشــیر کشــیدند . امــام علــی از ســتم بیــزار 
بــود و مــا مســیحیان هــم از ســتم بیزاریــم، امــام 
علــی خــدا را دوســت مــی داشــت و مــا هــم خدا 
را دوســت داریــم مــن بــا تمام عــزت و افتخار به 
گر مســلمان نباشــم مســیحی  تو می گویم که ا
هــم نیســتم بنابرایــن تروریســم صفتــی غیــر 
انســانی اســت و تروریســم هیچگاه در خدمت 

دیــن نبــوده اســت
در  بایــد  تــرور  می گوینــد  کــه  دروغگویانــی 
ــرد هــم آورده  گ دیــن باشــد اینهــا را وهابیــت 
اســت دربــاره ایــن هــا چــه بگویــم ؟ بنابرایــن 
گویــم شــیعه امــام علــی همــان شــیعه  مــی 
شــیعیان  و  اســت  حــق  شــیعه  و  مصطفــی 
یــک چیــزی دیگــری هســتند  اخــالق مــدار 
کســی  مســلمان  و  ایناننــد  واقعــی  اســالم 
کنــد  کــه در دنیــا  بــا بــرادرش بــرادری  اســت 
ــورزد  کــه دوســتی ب کســی اســت  و مســلمان 
کــه امــام علــی فرمــوده انــد: انســان هــا  چرا
همچنیــن  و  یکدیگرنــد  بــرادر  باشــد  هرچــه 
ــه  ک ــد  ــوده ان ــون فرم ــن مضم ــه ای ــخنی را ب س
گــر مســلمان باشــی امــا دوســتی نــورزی پــس  ا
گــر انســان  تــو بهــره ای از اســالم نــداری پــس ا

باشــد   داشــته  مرامــی   و  دینــی  هــر  دیگــری 
ولــی خــوب باشــد و بــه دیــن و خــرد خدمــت 
کــه او بــرادر انســان اســت. ایــن  کنــد براســتی 
کــه امــام علــی 11320  چیزهــا نشــان می دهــد 
علــم داشــت یعنــی عظمــت امــام علــی مــرا 
کــه فقــط 40 درصــد بتوانــم در باره او  کــرد  وادار 
بنویســم در رســاله ام تحت عنوان امام علی 
از نظــر منهــج روحــی و شــکوه، مــن چهــل 
کیلــو  درصــد دربــاره او نوشــتم رســاله ام 7 
کیلــو پیــش بینــی نمی شــد . این   ورقــه شــد 7 
کــه  اســالم اســت نــه تروریســم،  تروریســمی 
کــودکان  کــه  کنــون برپاســت. ایــن مردمانــی  ا
را ســر بریدنــد و بــا شمشــیر ســر مــردم را قطــع 
تحــدی  مــن  چیســت؟  اسم شــان  کردنــد 
می کنــم بگوییــد فقــط یــک شــیعه را بــه مــن 
کــه یــک انســان را ســربریده  نشــان دهنــد 
کجــا  بگوئیــد  می کشــم  چالــش  بــه  باشــد، 
بســیار  ایــن خالصــه ای  نفــر هســت؟  یــک 
کردیــم زیــرا بــه ســاعت ها  گزینــش  گــذرا بــود و 
کــه بــه زیــارت امــام  ســخن نیــاز دارد. روزی 
از  شــدم  متبــرک  ایشــان  بــه  و  رفتــم  رضــا 
زندگــی زیبایــی زندگــی شــادی بخشــی بهــره 
گشــتم، شــهادت اهــل بیــت تنهــا بــرای  منــد 
گــر آنهــا چیز هایی  گرنــه ا مانــدن اســالم بــود و 
کــه از آنهــا خواســته بودنــد مــی پذیرفتنــد  را 
تروریســت  و  نداشــت  وجــود  اســالم  امــروز 
ها مســلمان نیســتند لذا شــهادت ایشــان از 
همیــن روی اســت . فقــط امــام زین العابدین 

کــه دربــاره اش بگوییــم ایشــان  مانــده اســت 
کمــه  کــه یزیــد او را محا بیمــار بــود هنگامــی 
زینــب وارد شــد  را بکشــید،  او  گفــت  کــرد و 
کشــید ایــن شــخص از  و بــر سرشــان فریــاد 
کنیــد . امــام زیــن العابدیــن  اهــل بیــت را رهــا 
تهیدســت از دنیــا رفــت دربــاره او چه بگویم؟ 
امــام زیــن العابدیــن در حالــت احتضــار بــود 
که شــخصی با صورت پوشــیده بر او وارد شــد 
کنــد و تبــرک بجویــد، امــام  تــا بــر ایشــان ســالم 
گفــت تــو را چــه شــده اســت ؟ همانــا  بــه او 
مــن گرفتگــی و انــدوه را در چهــره ات مــی بینم 
گفــت ای مــوالی مــن  پــس از اصــرار امــام او 
گردانــم  نمــی خواهــم اندیشــه ات را پریشــان 
کــن قرضــی بــه مبلــغ 2000 دینــار بــر  کــرم  برمــن 
گردنــم اســت و فــردا بایــد آن را برگردانــم . امــام 
گفــت پیــش فالنــی بــرو و  کــرد و  یکــی را صــدا 
مبلــغ را از او بگیــر تــا بــه ایــن مرد بدهیــم .  این 
کافی اســت یا اینکــه بازهم  گفتم  کــه  مطالبــی 

ــم .  بگوی
کافی است.

فرهنــگ  و  معــارف  یعنــی  رضــا  امــام  نقــش 

رضــوی در ســبک زندگــی روزانــه و اخــاق و رفتــار 

چیســت؟  شــهروندان 
امام رضا در روزگار  عباســی ها از جمله  روزگار 
هارون الرشــید بین خالفت پیشــین و پســین 
کــرد و درس پایــداری و راســتی  تدریــس مــی 
ــودکان  مــی  ک ــان و  ــه مــردان و زن ــی  ب را در زندگ

آموخــت.
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کــه او 60 تــا 65 درصــد از  کافــی اســت بگویــم 
کــه بــا  مــردم را بــه راه راســت برگردانــد و کســانی 
ایشــان نبودنــد می خواســتند از مامــون  و امین 

کننــد. و عباســی هــا اســتفاده 
 آنهــا هــم چشــم راســت شــان بــروی دوســتی 
امــام رضــا و چشــم چپ شــان بــه روی دوســتی 
هــارون بــود بــا ایــن همــه بزرگــی امــام رضــا ایــن 
بــود کــه او اســتادی موفــق بــرای بشــریت و برای 
مــردان و زنــان بــود و توانســت حقیقــت را در 
کردنــد  بطــور  کار مــی  کــه علیــه او  جامعــه ای 
کــه  کمــال آشــکار نمایــد و هنگامــی  تمــام و 
امــام رضا کشــته شــد در آرامــگاه او همه عالم 
گریســتند زیــرا آنهــا از حقیقــت مامــون  مــی 
کــه حکومــت در  گاه بودنــد و می دانســتند  آ
کامــال  آن برهــه از زمــان حکومتــی فاســد  و 
بــی ارزش بــود و مــردم از بیــم نادانــی و شــرارت 
و شهوت پرســتی و غیــره  نگــران فرزنــدان و 
خانواده شــان بودند بنابراین بطــور خالصه او 
یــک مربــی دانشــمند بود که جامعه ای بســیار 
کنــار همــه ایــن هــا  کــرد و در  عالــی درســت 
کــه بــه آنهــا اســالم رحمانــی  مــرد ایمــان بــود 
کــه دنیــا بایــد  را آموخــت و بــه آنهــا آموخــت 

ــه باشــد. چگون

 

احســنت اســتاد، شــما اســتاد فقــه هســتید 

ايــن طــور اســت؟  
من اســتاد فقه دانشــگاه هســتم و رساله دکترا 
را در مورد اســالم و مســیحیت بررســی می کنم 

یــک ســوال در زمینــه فقــه، آیــا جنابعالــی اصلی 

از مقاصــد شــریعت را اصلــی اساســی و محــوری 

كرامــت، عدالــت و یــا  مــی دانیــد اصولــی ماننــد 

احتــرام بــه مومنــان:  البتــه همــه اینهــا حقــوق 

هســتند.

مركــزی  و  اصلــی  مقصــد  اینهــا  از  یــک  كــدام 

؟  ســت ا
امــام رضــا در زمینــه روحانــی  از  مــن وقتــی 
روحــی  زمینــه  در  اوال  گویــم  مــی  معرفتــی  و 
کرامــت و محبــت بــه اهلل و تعامــل و  عدالــت، 
ارتبــاط بــا همــه مــردم و بــا همــه مذاهــب مــد 
نظــرم اســت زیــرا مامــون یهودیــان را فــرا مــی 
ــا  ــد ت ــی خوان ــرا م ــا را ف ــه ه ــه فرق ــد و هم خوان
ایشــان را شکســته خاطــر نمایــد و بــراو چیــره 
شــوند امــا هــر بــار ایشــان پیــروز می گشــتند 
روح  پایــداری  و  راســتی  کرامــت،  بنابرایــن 
گســتره روحــی  و الــی آخــر همــه ایــن هــا در 
گســتره  گــی هــای ایشــان بــود امــا در  از ویژ
بــه  کــه  بــود  مهندســی  ایشــان  دانــش 
کشــتزارها چگونــه  کــه از  مــردم می آموخــت 
مهنــدس  کــه  گویــی  می شــود  بهره بــرداری 
کشــاورزی بــود چیزهــای زیــادی از حقیقــت 
انســان را در جامعه و شهرنشــینی به آنان می 
آموخــت بــه انســان هــا مــی آموخــت کــه تمدن 
چگونــه بایــد باشــد و در چــه ســطوحی باشــد.

امــام رضــا مــرد معرفــت بــود مــرد معــارف و 
مــرد روحانیــت بــود مــی خواهــی دربــاره امــام 
کــه کتابــی را برایت  رضــا بخوانــی یــادم بیانــداز 

بفرســتم، ایــن امــام طعــم خــودش را دارد باید 
کــدام طعــم خاصــی  کــه امامــان هــر  بگویــی 
دارنــد وقــت دربــاره امــام علــی مــی خوانــی 
وارد  کــه  هنــگام  و  دارد  را  خــودش  طعــم  او 
ســاحت امــام حســین می شــوی او هــم طعــم 
کــه مــن آنها  خــودش را دارد و خالصــه بگویــم 

را قدیســانی برشــمرده ام.
امــام علــی چنــد بــار در روزه اش مــورد ابتــال و 
آزمایــش قــرار گرفــت و چهار روز بــدون غذا ماند 
و تــا روز ســوم و چهــارم بــه خــود مــی پیچیــد 
کــه او را آزمودنــد فقرایــی بــر او وارد  هنگامــی 
شــدند و بــر آنــان لبــاس پوشــانید. امام حســین 
آن راهب این جوانمرد برخاست فقط عده ای  
با او شــهید نشــدند بلکه 66 جوان مســیحی با 

او مردنــد.
امــام  پیــش  را  ســاله   96 یوســنیانوس  پــدر 
می گریســت  کــه  حالــی  در  بردنــد،  حســین 
امــام حســین از جایــش برخاســت و ســعی کرد 
ــاره  دســتش را ببوســد او قبــول نکــرد پــس دوب
ــه امــام  کلمــه ب آمــد و دســتش را بوســید یــک 
کاش مــن در  کــه ای فرزنــدم  گفــت  حســین 
ــه  ــین چ ــام حس ــی ام ــی دان ــودم، م ــو ب ــای ت ج
کــه در  گفــت پدرجــان آنچــه  جوابــی بــه او داد ؟ 
کــه  تقدیــر نوشــته شــده اســت، ایــن جملــه را 
کــه خوانــده شــد   گفتــه بــود ؟ مســیح هنگامــی 
گفتند این جهان را نجات ده گفت آنچه  به او 
کــه در تقدیــر نوشــته شــده اســت نوشــته شــده 
ــهادت  ــد ش ــت مانن ــل بی ــهادت اه ــت.  ش اس

مســیح اســت دقیقا همان . مقایســه تشــیع و 
مســیحیت شــائبه ای در آن نیست زیرا شیعی 
تندرویی و تحجرگرایی را نمی پذیرد او محبت 
را می پذیرد و مســیح به ســوی محبت دعوت 

کــرد .
کلیســا  یــک چیــزی را بــه تــو بگویــم فیلســوف 
گفــت بســم اهلل الرحمــن  گفــت ؟  پولــس چــه 
کــه پولــس از دینــش  گفتــه شــد  الرحیــم" بــه او 

برگشــته اســت، 
گفــت  گفــت ؟  پولــس در جــواب شــان چــه 
کــن چــه  یســوع همــان مصطفــی اســت، نــگاه 
قرابتی هســت؟ یعنی مســائل زیادی هســتند 
کــه ایــن نزدیکــی  کــه می تــوان بــه آن پرداخــت 
را نمایــان می کنــد ایــن اســت موضــع واتیــکان 

نســبت بــه اهــل بیــت )ع(. 

بسیار خوب سپاسگــــــزارم.
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امام رضـــا علیه السالم
دو گرگ درنهد در گله یب چوپان

 به اندازه  ریاست طلیب
در دین یک مسلمان زیانبــــار نیست.
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میمون عبــــداهلل. نیجریه
كی گردان شیخ ابراهیم زكزا محقق علوم اسامی و از شا

Meimoon Abdollah. Nigeria
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بهره مندی از فرهنگ رضوی 
می تواند چهره حقیقی 

اسالم را به جهانیان
معرفی کند

ــه  كشــور نیجری ابتــدا از فعالیت هــای خــود در 
بگوييــد

گونــی  گونا فعالیت هــای  مــا  خوشــبختانه 
رشــته  می دهیــم.  انجــام  نیجریــه  در 
فنــاوری علــوم  مــن در دانشــگاه  تحصیلــی 
 1988 ســال  در  بنــده  بــود.  آزمایشــگاهی 
اعضــای  مــا  شــدم.  آشــنا  کــی  زکزا شــیخ  بــا 
در  هم آیی هایــی  گــرد  اســالمی  جنبــش 
برنامه هــای  داشــتیم؛  مختلــف  مکان هــای 
نظیــر  کتاب هــای  می کردیــم؛  برگــزار  معنــوی 

جنــداهلل را می خواندیــم. مــا معمــوال هرســال 
حضــرت  میــالد  زهــرا)س(،  حضــرت  میــالد 
میــالد  زینــب)س(،  حضــرت  محمــد)ص(، 
امــام مهدی)عــج( در شــعبان و میــالد امــام 
علــی)ع( در رجــب را جشــن می گیریــم. تقریبــا 
تمــام میالدهــا را جشــن می گیریم؛ میــالد امام 

حســین)ع(... امــام  میــالد  حســن)ع(، 

آزادیخــواه  رهبــر  به عنــوان  كــی  زكزا شــیخ 

می شــود،  معرفــی  نیجریــه  شــیعیان  جنبــش 

وضعیــت ایشــان در حــال حاضر چگونه اســت؟
کــه حکومــت را بــه  کــی بــه مــا یــاد داد  شــیخ زکزا
دولــت ظالــم نســپاریم؛ »فمن یکفر بالطاغوت 
و یومن باهلل فقد استمســک بالعروه الوثقی«. 
کــه والیــت را بــه پیامبــر)ص(  مــا از او آموختیــم 
در  نیجریــه  در  مــا  بســپاریم.  اهل بیــت)ع(  و 
تظاهــرات شــرکت می کنیــم. مراســم عاشــورا و 
اربعیــن امــام حســین را برگــزار می کنیــم. در شــهر 
زاریــا حســینه ای وجــود دارد و مــا از شــهرها و 
روســتاهای مختلــف به آنجا ســفر می کنیم تــا در 
حســینیه حضور پیــدا کنیم. در ســال گذشــته، 
کــی را دســتگیر کــرد و بــه  2015، دولــت شــیخ زکزا
کــرد؛ بــه همســر و فرزندانــش نیــز  او تیرانــدازی 
تیرانــدازی کردنــد. همســر مــن هــم در آن حادثه 
کــی دربنــد  کنــون شــیخ زکزا شــهید شــد. هم ا
اســت و یکــی از چشــمانش را ازدســت داده 
اســت. همســرش نیــز چندیــن بــار از ناحیــه 
ــه قرارگرفتــه اســت. گلول شــکم مــورد اصابــت 

بــا توجــه بــه اینکــه یکــی از آموزه هــای دینــی و 

اخاقــی اســام وحــدت و تعامــل میــان ادیــان 

شــیعیان  رابطــه  اســت،  اســامی  مذاهــب  و 

نیجریــه بــا ســاير ادیــان چگونــه اســت؟
تــا  ربیــع االول  از 12  روز  پنــج  نیجریــه  مــا در 
17 ربیــع االول را به عنــوان پنــج روِز وحــدت 
جشــن می گیریــم. از تمامــی مذاهــب دیگــر 
قادریــه  و  ســلفی ها،  اهل ســنت،  همچــون 
داشــته  ســخنرانی  تــا  می کنیــم  دعــوت 
از آن هــا می خواهیــم راجــع  گاهــی  باشــند. 
کننــد. مــا  بــه امــام جعفــر صــادق)ع( صحبــت 
کرده ایــم.  بــا مســیحیان نیــز روابطــی برقــرار 
آن هــا نیــز در برنامه هــای مــا شــرکت می کننــد 
کــه  کرده انــد  و حتــی برخــی اعــالم آمادگــی 
عضــوی از جنبــش اســالمی باشــند. حتــی 
گردهمایی هــای عاشــورا و میالدهــا نیــز  در 
کــه  گذشــته  اربعیــن  در  می کننــد.  شــرکت 
گرفــت نیــز مســیحیانی در  حمالتــی صــورت 

میــان مــا بودنــد.
کــه امــام صــادق)ع( می فرماینــد؛  همان طــور 
شــینا«  علینــا  تکونــوا  ال  و  زینــا  لنــا  »کونــوا 

شــما بایــد زینــت مــا باشــید؛ بایــد به گونــه ای 
کــه مــردم جــذب شــما بشــوند،  کنیــد  رفتــار 
بــه  دیگــران  کــه  کنیــد  رفتــار  طــوری  نبایــد 
کننــد. مــا  خــود اجــازه بدهنــد بــه مــا توهیــن 
کــه  جوان هایــی  کــه  داریــم  ســازمان هایی 
دچــار انحــراف می شــوند را دعــوت می کنیــم و 
گفتگــو و تعامــل می شــویم؛ برای  بــا آن هــا وارد 
کــه مــواد مصــرف می کنند،  مثــال جوان هایــی 
در  گروهــی  دعواهــای  کــه  جوان هایــی  یــا 
را  جوان هــا  ایــن  مــا  می ا ندازنــد.  راه  محلــه 
جمــع می کنیــم بــا آن هــا صحبــت می کنیــم. 
کــی بــه آن هــا هدیــه مــی داد،  حتــی شــیخ زکزا
هدایــای نقــدی و غیــره. مــا آن هــا را در جشــن 
می دهیــم.  شــرکت  علــی)ع(  امــام  میــالد 
بنابراین خود جوان ها در شــهرهای مختلف 
می گیرنــد.  جشــن  را  علــی)ع(  امــام  میــالد 
خواهــران نیــز میــالد حضــرت زهــرا)ع( را در 
شــهرهای مختلــف جشــن می گیرنــد. بدیــن 
ترتیــب مــا جوانــان را در چنیــن برنامه هــای 
فعالیت هــای  در  آن هــا  و  می کنیــم  دخیــل 

می دهیــم. شــرکت  گــون  گونا
علی الهی خراسانی
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آیــا فعالیت هــای شــما بــه آموزه هــای رضــوی 

بهره منــد  آن  موهبت هــای  از  و  می پــردازد  نیــز 

شــده اســت؟
وضعیــت نیجریــه را در نظر بگیرید. مشــکل ما 
دولــت اســت. دولــت بــا وهابی هــا همدســت 
شــده و بــه مســاجد و بــه شــیعیان حملــه 
کتــاب می نویســند. بــه  می کننــد. علیــه مــا 
کــه مــا بــا مــردم برقــرار کرده ایــم  دلیــل روابطــی 
پــی برده انــد  ایــن حیلــه دولــت  بــه  برخــی 
امــا در مقابــل برخــی نیــز شستشــوی مغــزی 
داده شــده اند. بنابرایــن بایــد بــا تمــام تــوان 
کنیــم و از فرهنــگ رضــوی اســتفاده  تــالش 
کنیــم تــا اســالم حقیقــی را نشــر دهیــم. آن هــا 
در  می دهنــد.  جلــوه  برعکــس  را  همه چیــز 
کــه مــا عایشــه، ابوبکــر و عمر  قدیــم می گفتنــد 

را آزار می دادیــم. حدیثــی دراین بــاره نیســت، 
فقــط ادعــا می کننــد. اآلن هم چنیــن مشــکلی 
در نیجریــه داریــم. امــا تمــام تــالش خــود را 
می کنیــم و در عمــل ایــن را بــه مــردم نشــان 

می دهیــم.
برگــزار  نیجریــه  در  تعلیمــات  رده هــای  مــا 
کــی از اول محــرم تا چهلم  می کنیــم. شــیخ زکزا
مــی داد.  آمــوزش  تعلیمــات  مــا  بــه  هــرروزه 
صحبــت  حســین)ع(  امــام  ســیره  دربــاره 
می کــرد و آمــوزش مــی داد. همچنیــن مــا دوره 
کــه ســه مــاه  علمیــه در نیجریــه برگــزار می کنیــم 
طــول می کشــد. دوره تدریــس برگــزار می کنیم. 
بــرای مثــال در دوره هــای مخصــوص بانــوان 
راجــع بــه حجــاب، تربیــت فرزنــدان، مــکارم 
اخــالق و مباحــث این چنیــن بحــث می شــود.  
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هم حجره ای سید حسن نصـــــراهلل:

دلسوزی شهید مصطفی چمران 
تمام ذهنم را درگیر کرده است

خدمت به شیعیان آفریقا 
خدمت به ایتام رسول ا... 

است
ــی  ــت لبنان ــی اصال ــین  العوال ــیخ حس ش
دارد و زاده جنــوب ایــن کشــور یعنــی مهــد 
ــن از  ــدر  و 7 ت ــت. پ ــان اس ــیعیان لبن ش
ــی  ــی هل ــه هوای ــی در حمل ــدان العوال خان
کوپترهــای اســراییلی به شــهادت رســیدند 
امــام صــدر بــه خانــه آنهــا رفت و شــهادت 
پــدر و ســایر مــردان خانــدان عوالــی را بــه 
ــت  ــه هم ــگاه ب ــت.او آن ــلیت گف ــا تس آنه
ــان  ــه یتیم ــه مدرس ــدر ب ــی ص ــام موس ام
شــیعه رفــت  و در نــزد امــام موســی صــدر 
ــا  ــل ب ــت تعام ــی صف ــرد. گوی ــل ک تحصی
ــدر  ــام ص ــا و از ام ــان را همانج ــه ادی بقی
بــه ارث بــرد.در همــان دوران کودکــی کــه 

مشــغول تحصیــل در مدرســه امــام صــدر 
ــران را  ــی چم ــود مصطف ــل ب ــل عام در جب

ــات کــرد. هــم ماق
صفحــات زندگــی پــر حادثــه شــیخ عوالی 
ــه 17 ســالگی اش رســید  ــا ب ورق خــورد ت
ــف  ــزرگ نج ــوزه ب ــه ح ــه او ب ــی ک زمان
ــه  ــی از جمل ــای لبنان ــه ه ــا طلب ــت و ب رف
ــره ای  ــم حج ــراهلل ه ــن نص ــید حس س
شــد. ســالهایی کــه ســید عبــاس موســوی 
دبیــرکل حــزب اهلل لبنــان یکــی از اســاتید 
حــوزه نجــف بــود. او بعــد پیــروزی انقــاب 
ــم  ــوزه ق ــال در ح ــد و 6 س ــران آم ــه ای ب
تحصیــل کرد.ســالهایی کــه چمــران بخاطر 
ــران آمــده  ــه ای جنــگ هــای کردســتان ب
ــهید  ــنگرد ش ــرداد 60 در سوس ــود و خ ب
ــازه  ــیع جن ــوان در تش ــی ج ــد و عوال ش

ــرد.  ــرکت ک ــروزش ش ــتاد دی اس
ــرن زندگــی اش در  او حــاال در نیمــه دوم ق
آفریقــا زندگــی می کنــد و عاقــه دارد 
بــرای شــیعیان افریقــا کــه از نظــر او ایتــام 
ــد. ــت کن ــتند خدم ــام هس ــر اس پیامب

گفتگــوی مــا بــا او پیــش روی شماســت.

ممنــون كــه پذيرفتیــد در خدمــت شــما باشــیم. 

لطــف كنید مختصری خودتــان را معرفی كنید...
مــن شــیخ حســین  العوالــی اصالتــا از لبنــان 
کشــور  هســتم. در حــال حاضــر در آفریقــا در 
ــرای مدتــی طوالنــی  کنــم. ب ــدا زندگــی مــی  اوگان
کــه امــروز  کنیــا و اوگانــدا بــوده ام. خوشــحالم  در 
خدمــت شــما در جــوار غریــب الغربــا االمــام 
الرئوف علی بن موســی علیه الســالم هســتم.

شــما خیلــی خوب فارســی صحبــت می كنید. 

چنــد ســال ايــران بودید؟
بلــه. مدتــی در ایــران بــودم. اوایــل انقــالب 
بــه مــدت 6 ســال. بعــد از آن بــه آفریقــا هجرت 

کــردم و در آنجــا مانــدم. 

آن موقع تحصیل می كردید؟
بله. در قم تحصیل می کردیم. بعد از تحصیل 

در نجف.

كــه  برگردیــد بــه ســال هــای جوانــی. چــی شــد 

تصمیــم گرفتیــد در دوران جوانــی بــرای تحصیل 

بــه قــم بياييــد؟ 
کــه مســئله انقــالب اســالمی  شــکی نیســت 
بــود.  مســئله خیلــی مهمــی در زندگــی مــا 
مســئله قم مقدس و حوزه در روایت هســت 
کــه خــوش بــه حــال مدینه القــم. واقعــا در اول 
انقــالب خیلــی عالقــه منــد بــه ایــن بودیم که 
بــه قــم بیاییــم. خصوصــا اینکــه در آن ایــام 

امــام خمینــی ره در قــم بودنــد. الحمــدهلل در 
قــم هــم بــه مالقــات ایشــان مشــرف شــدیم. 
واقعــا مســئله آمــدن بــه جمهــوری اســالمی 
کــه در جوانــی در  دلــم  ایــران مســئله ای بــود 
بــود و فرصــت شــد بــرای تحصیــل بــه ایــران 
بیایــم و در جــوار حضــرت معصومــه ســالم 
اهلل علیهــا باشــم. مــدت 6 ســال آنجــا بــودم 
و بعــد از همیــن جــا از طــرف حــوزه علمیــه قــم 
کنیــا بــرای ادامــه  کشــور  کــه بــه  مکلــف شــدم 
کــرم  تبلیــغ بــروم. آنجــا در مدرســه رســول ا

صــل اهلل علیــه و آلــه مســتقر شــدم.

پایــان  از  بعــد  شــد  پيشــنهاد  شــما  بــه 

تحصیــات دینــی در قــم، بــه آفریقــا برویــد. بــه 

قایــان و طلبــه هــا ايــن پيشــنهادات  خیلــی از آ

و  كننــد  نمــی  قبــول  معمــواًل  ولــی  می شــود. 

ــد. شــما  كشــور خودشــان برون ــه  ــد ب می خواهن

هــم مــی توانســتید بگوييــد مــن در ايــران مــی 

كــه  گــردم. چــه شــد  كشــورم برمــی  مانــم یــا بــه 

كردیــد؟ احســاس  ضرورتــی  چــه  پذيرفتیــد؟ 
کــه مــا بــه  واقعــا یــک وظیفــه اســالمی بــود 
ــه  ــه ب ک کنــد  کســی قبــول  آنجــا رفتیــم. اینکــه 
کثــرا بعــد  آنجــا بــرود خیلــی ســخت اســت. ا
گردنــد  کشــور خودشــان برمــی  از حــوزه بــه 
بــه  کــه آشــنایی دارنــد. مــا  کشــوری  بــه  یــا 
کســی آنجــا  کــه تقریبــا  کشــور آفریقایــی رفتیــم 
کــه نــزد ایشــان بــرای  نبــود. یکــی از علمــا بــود 
مدتــی بودیــم. آقــای ســیدمرتضی مرتضــی، 

صدیقه رضوانی نیــا
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کــرم خدمــت  کــه مدتــی در مدرســه رســول ا
کردیــم  احســاس  واقعــا  بودیــم.  ایشــان 
مســئولیت بــودن در آفریقــا خیلی مســئولیت 
می گوییــم  همیشــه  مــا  اســت.  مهمــی 
شــیعیان آفریقــا، ایتــام آل محمــد هســتند، 
آلــه  از زمــان رســول خــدا صــل اهلل علیــه و 
کــه بــه رهبــری جعفــر بــن  گروهــی  وســلم، آن 
کردنــد،  مهاجــرت  حبشــه  بــه  طالــب  ابــی 

کاری نشــد.  دیگــر بعــد از آن بــرای آفریقــا 
کــرده انــد. الحمــدهلل بــه  همــه آن هــا را رهــا 
برکــت جمهــوری اســالمی و انقــالب، حــوزه 
کنیا تاســیس شد و همینطور در  ای در کشــور 
که  کشــورهای همجــوار، مثــل تانزانیــا، اوگانــدا 
واقعــا خیلــی مهــم و بــه جــا بــود. از آن زمــان 
کنیــم و  کار بــرای تشــیع را آغــاز  مــا توانســتیم 

نتیجــه را االن بــه فضــل خــدا مــی بیینــم. 
مــا تقریبــا 2400 طلبــه در موسســات مختلــف 
کثــرا بــه نــام امــام رضــا علیــه الســالم  کــه ا
فقــرای شــیعه  و  ایتــام  از  کــه  اســت، داریــم 
هســتند. ایــن نتیجــه رفتــن بــه آفریقــا در آن 
کــه در  زمــان بــود. نتیجــه ســال هــای طوالنــی 
کردیــم و پیــر شــدیم.  آنجــا ماندیــم و زندگــی 
نمــی  کــه  بــود  مســئولیتی  احســاس  واقعــا 

کنیــم. توانســتیم آنجــا را رهــا 
بــه  ام.  رفتــه  مختلفــی  جاهــای  بــه  بنــده   
خیلــی  ام  زندگــی  کــه  جنوبــی  آمریــکای 
کشــور برزیــل. بــه  پیشــرفته و مرفــه بــود. در 
گــر مــن  گفتــم ا گفتنــد همیــن جــا بمانیــد.  مــا 

اینجــا بمانــم چــه کســی بــرای ایتــام آل محمــد 
کنــد.  کار 

وظیفــه مــا در آفریقــا تربیــت نســل تشــیع در 
گــر راجــع بــه آفریقــا  آن منطقــه بــود. واقعــا ا
کنیــم، زندگی در آنجا آســان نیســت.  صحبــت 
از نظــر امنیــت و خیلی چیزهای دیگر. ولی به 
فضــل خــدا وقتــی نتایــج را در آنجــا مــی بینیم، 
مناطــق،  در  تشــیع  بیشــتر  معرفــی  نظــر  از 
کردیــم.  کاری  الحمــدهلل  کــه  خوشــحالیم 
همــه اش هــم بــه برکــت ایــن انقــالب مبــارک و 
امــام رضــوان اهلل علیــه و مقــام معظــم رهبــری 
حفظــه اهلل و برکــت ســرزمین امــام رضا ســالم 
کــه امــام  کشــوری  اهلل علیــه اســت.به برکــت 
رضــا)ع( و حضــرت معصومــه ســالم اهلل علیه 

ــت. ــای داده اس ــود ج را در خ

چند سال پيش به آفریقا رفتید؟
کنــون یعنــی  حــدود  از ســال 1986 میــالدی تا
کــه در آفریقــا خدمــت مــی  31 ســال اســت 

کنــم. 
گویــم نصــف عمــر و زندگیــم  مــن همیشــه مــی 
هســتم.  هــم   هنــوز  و  ام  بــوده  آفریقــا  در  را 
اثــر تشــیع و نتایــج را مــی  الحمــدهلل وقتــی 

بینیــم، راضــی هســتم از ایــن مهاجــرت.

31 سال پيش به كدام كشور رفتید؟

 وضعیــت مــردم و شــیعیان در آنجــا چطور بود 

دربــاره وضعیــت آن زمان بگوييد...

گفــت  کنیــا رفتــم. مــی تــوان  کشــور  مــن بــه 
کشــور  تاســیس تشــیع از آن زمــان در ایــن 
شــروع شــد. از زمــان انقــالب اســالمی. قبــال 
کارهایــی شــده بــود ولــی جزئــی. بــه برکــت 
جمهــوری اســالمی، آنجــا خیلــی موثــر بــود 
و الحمــدهلل نمــود ایــن برکــت را در جاهــای 
مختلــف مــی بینیــم، از نظــر تعلیمــی و تربیتــی 
و از نظــر تاســیس تشــیع. بــه برکــت همیــن 
کنیــم و بــه برکــت  کار  انقــالب مــا توانســتیم 
کــن مختلف  امــام رضــا ســالم اهلل علیــه در اما
کردیــم و توانســتیم بزرگتریــن مرکــز بــه نــام  کار 
مرکــز امــام رضــا ســالم اهلل علیــه را تاســیس 
کــه تقریبــا االن 650 طلبــه در ایــن مرکــز  کنیــم 
درس مــی خواننــد. هــم درس حــوزوی و هــم 

کادمــی.  آ درس 

در كدام كشور و شهر است؟
در کشــور اوگاندا. من 17 ســال پیش به کشــور 
کار را شــروع  اوگانــدا منتقــل شــدم و آنجــا ایــن 
کردیــم و بــه برکــت امــام رضــا علیه الســالم این 
علیه الســالم  رضــا  امــام  مرکــز  بــزرگ،  مرکــز 
کردیــم. آن جــا تقریبــا 60 نفــر از  را تاســیس 
غ التحصیــالن دانشــگاه را پذیرفتیــم. و  فــار
از جاهــای مختلــف بودنــد. همــه در همــان 

کار در مرکــز امــام رضــا )ع( بودنــد.  شــروع 
کارهــا هــم نیــرو می خواهــد. یعنــی شــما  ایــن 
بتواننــد  کــه  باشــید  داشــته  افــرادی  بایــد 
کننــد. هــم بــه لحــاظ مالــی. مدیریــت  کمــک 

کــه شــما چطــور ایــن  مــی خواهــد  بفرماییــد 
در  کنــم  نمــی  فکــر  بردیــد؟  پیــش  را  قضایــا 
کنــد. حتــی بایــد  کمکــی  کشــور آفریقــا دولــت 

کمــک شــود. بــه دولــت 
خــدا  بــرای  کــه  کارهایــی  در  معتقدیــم  مــا 
کــرد.  تــوکل  خــدا  بــه  بایــد  می شــود  انجــام 
حتمــا بــا تصمیــم راســخ و همینطــور برنامــه 
ریــزی و نقشــه پیــش رفــت. مــا توانســتیم 
کــه وجــود  در مراحــل مختلــف از مشــکالتی 
در  برویــم.  جلــو  بــه  و  کنیــم  عبــور  داشــت 
زندگــی مــن مســائل زیــادی بــود، مثــال بــدون 
کار  کارهــا شــروع شــد. امــا مــا  بودجــه بعضــی 
را ادامــه دادیــم. الحمــدهلل عــده ای خیریــن 
از مناطــق مختلــف، از لبنانــی هــا و دیگــران 

کردنــد.  کمــک  آمدنــد بــه مــا 
ایــن  دنبــال  فطــره  زکات  مســئله  در  مثــال 
کــه بــه فقــرای آفریقایــی زکات فطــره  بودیــم 
را بدهیــم. االن الحمــدهلل بــه جایــی رســیدیم 
کــه آن هــا خودشــان زکات فطــره را بــه فقــرا 
کارها بود. اشــخاصی  مــی دهنــد. ایــن نتیجــه 
کارهــای مختصــر.  کننــد،  کار مــی  کــه  هســتند 
خــود  از  دهنــد.  مــی  خمــس  ســال  آخــر 
کــه ســرمایه دار هم نیســتند ولی  آفریقایی هــا 

خمــس مــی دهنــد.
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 مــا از امــام رضــوان اهلل علیــه، امام خمینی ره، 
یــاد گرفتیــم کــه مــی فرمودنــد مــا بــرای خــدا کار 
کردیــم، و بــه خــدا مــی ســپاریم. خــدا مســئول 

انجــاح ایــن عمــل و پیروزی اســت.
 ایــن یعنــی تــوکل بــه خــدا در مســائل. االن 
و  موانــع  نمی گوییــم  مــا  آفریقــا،  همــان  در 
مشــکالت نیســت، ولی الحمدهلل ایســتادیم 
و توانســتیم تــا حــدی پیــش برویــم. مــا وقتــی 
شــیعیان  بــرای  مدرســه  نــه  کردیــم،  شــروع 
داشــتیم، نــه مســجد. هیچــی نبــود. االن زیــر 
مرکــز  تقریبــا 12  الغدیــر  موسســه  مجموعــه 
کــز مدرســه و  بــزرگ وجــود دارد، در ایــن مرا
ــه حــدود  ک ــه وجــود دارد  مســجد و یتیــم خان
خواننــد.  مــی  درس  آن هــا  در  نفــر   2400
شــده  التحصیــل  غ  فــار آنجــا  از  نفــر  صدهــا 
غ التحصیــل از دانشــگاه و  انــد. 60 نفــر فــار
ــن  ــه ای ــن نتیج ــتند. ای ــف هس ــای مختل جاه
کار بایــد صبــر و تــوکل بــه خــدا  کارهاســت. در 
کنیــم، خــدا راه  کار مــی  کــه مــا بــرای خــدا  کــرد. 
ــاز می کنــد. ایــن را مــا در مســائل مختلــف  را ب
کــه  مشــکالتی  همــان  بــا  کردیــم.  لمــس 
مواجــه بودیــم الحمدهلل مســائل برطرف شــد 
و جلــو رفتیــم. الحمــدهلل توانســتیم روبــروی 
کــه آنجــا هســتند و وهابــی هــا  تکفیــری هایــی 
و دیگــران بایســتیم و پیــروزی نصیــب ما شــد. 

كشــور آفریقايــی یعنــی  كــه دو  قــا شــما  حــاج آ

كنیــا و اوگانــدا را دیــده ایــد. وضعیــت شــیعیان در 

كشــورهای چگونــه اســت؟  ايــن 
البتــه مــن بــه کشــورهای دیگــر هــم مــی روم، 
کشــور تانزانیــا، روانــدا، غنــا، برونــدی و.. هــم 
رفتیــم. در همــه این جا ها الحمــدهلل کارهایی 
برای تشــیع شــده و نتیجه کارها خوب اســت.

دارد.  جمعیــت  میلیــون  تقریبــا 32  اوگانــدا 
درصــد   24-20 حــدود  مســلمان  نســبت 
اســت.. بــاز هــم بیشــتر از ایــن اســت هرچنــد 
ــر از ایــن اســت.  کمت ــد  گوی دولــت رســما مــی 
مــن وقتــی چنــد ســال قبــل بــه اوگانــدا رفتــم، 
کردنــد. تــا یــک  شــیعیان بــه تقیــه عمــل مــی 
کــردم و  روز مــن معلمیــن و مشــایخ را جمــع 
گفتــم وقــت تقیــه تمــام شــده اســت. رســالت 
رســول اهلل مدتــی پنهانــی و ســری بــود و حــاال 
بایــد علنــی باشــد. همــه چیز را علنــا بگویید. 
کل آفریقــا بــه جایــی  حــاال مــا در اوگانــدا و در 
کــه برنامــه هــای مختلــف در رادیــو  رســیدیم  
هــای  برنامــه  می شــود،  اجــرا  تلویزیــون  و 
تعلیمــی در مــدارس شــیعیان داریــم. ایــن هــا 
کــه در ایــن مــدت  همــه بــه برکــت صبــری بــود 
گــردم و مــی  طوالنــی داشــتیم. ولکــن برمــی 
گویــم اســاس الخیــر از همیــن جــا شــروع شــد. 
کــه در قــم بودیــم، بــرای زیــارت مــی  وقتــی 

کــردن بــرای خــدا  کار  رفتیــم، و بــرای توفیــق و 
کردیــم، وقتــی در قــم بودیــم و هــر  دعــا مــی 
چنــد مــاه یکبــار بــرای زیــارت بــه مشــهد مــی 
کــه مــا را در ایــن  آمدیــم دعــای مــا ایــن بــود: 
کنــد در راه خدمــت بــه اهــل بیــت. راه موفــق 
کــردن بــرای اســالم بــود. ولکــن  کار  هــدف مــا 
گفــت االن الحمــدهلل در همه زمینه  مــی تــوان 

هــا مــا در آفریقــا موفــق هســتیم. 
کار در اوگانــدا تاســیس مرکــز امــام رضــا  اولیــن 
کوچــک  )ع( بــود. در ابتــدا یــک مــکان بســیار 
بــزرگ و  بــود ولــی الحمــدهلل االن  و قدیمــی 
خــوب و دارای مــدارس مختلــف اســت و مردم 
کننــد. از ایــن مرکــز اســتفاده هــای فــراوان مــی 

شما در اوگاندا عربی صحبت می كنید؟
کنــم و همینطــور  مــن انگلیســی صحبــت مــی 
در  معمــوال  اوگاندایــی.  محلــی  زبــان  بــه 
صحبــت بــا دیگــران و در مســجد و در خطبــه 
انگلیســی  هــم  و  عربــی  هــم  جمعــه  نمــاز 
کــز مختلــف توصیــه  کنیــم. در مرا صحبــت مــی 
کــه  کنیــد  کــه زبــان محلــی اســتفاده  کنیــم  مــی 
کز با  مــردم بهتــر اســتفاده کنند. معمــوال در مرا
کنیــم. زبــان محلــی و انگلیســی صحبــت مــی 

از سال های خوب نجف هم برایمان بگوييد...
ســبحان اهلل.  همــه ایــن هــا بــه برکــت ائمــه 
ســالم اهلل علیهم اســت. ما همه عاشــق ائمه 

ســالم اهلل تعالــی علیــه بودیــم.

یــک هفتــه پیــش بــرای زیــارت بــه نجــف و 
کربــال مشــرف شــدیم. یــاد همــان مدرســه ای 
کــه در نجــف درس مــی خواندیــم کردیم. رفتم 
مدرســه را دیــدم بــه همــان شــکل و وضعــی 
کــه بــود هســت. در نجــف بــود. آن روزهــا آنجــا 

درس مــی خواندیــم. خیلــی باصفــا بــود. 

كــدام محلــه نجــف  یادتــان هســت مدرســه در 

بود؟
در منطقــه الجدیده شــهر نجــف. یک بــازار، هم 
آنجا هســت. االن مدرســه شــهید صدر شــده .

شهید صدر را هم آن زمان در نجف دیدید؟
بلــه محمــد باقــر صدر اســتاد بــود نــد آن زمان ها 

در حــوزه نجف.

امام موسی صدر چطور؟ او را هم دیده بودید؟
خانــواده  مــردان  دیگــر  و  پــدر  وقتــی  بلــه 
العوالــی بــه وســیله هواپیماهای اســرائیلی به 
شــهادت رســیدند امــام بــرای تســلیت منــزل 

مــا آمدنــد.

پدرتان چطور شهید شد؟
پــدرم بــه دســت صهیونیســت هــا در شــهرک 
تولیــن در جنــوب لبنــان شــهید شــد. آن موقــع 
مــن تقریبــا یــازده ســال داشــتم. ما جایــی رفته 
بودیــم وقتــی برگشــتیم  خبــر شــهادت پــدرم به 
ــه رســیدیم دیدیــم بلــه  ک ــه  ــه خان مــا رســید ب
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شــهید شــده اســت. یــک روز بعــد هفــت نفــر 
از خانــواده مــا، یعنــی  عمــو و دیگــر اقــوام درجــه 
یــک بــه شــهادت رســیدند، مجموعــا هشــت 
نفر به دســت صهیونیســت ها شــهید شــدند. 
پدرم کشــاورز بود که صهیونیســت ها منطقه 
بــا تانــک روی  کردنــد. بعــد هــم  را  بمبــاران 
ماشــین شــان رفتــه بودنــد . حتــی نتوانســتند 
کننــد. تکــه تکــه شــده بــود.  پیکرهــا را خــارج 
ایــن اتفــاق در ســال 72 میــالدی در جنــوب 

لبنــان رخ داد.

بعد چه شد؟
وقتــی امام موســی صــدر برای مالقــات و عرض 
ــه  ک ــرد  ک ــت  ــد، درخواس ــا آم ــش م ــلیت پی تس
مــا یتیــم هــای شــهدا بــه موسســه جبــل عامــل 

برویــم. مدتــی آنجــا بودیــم.

زمانی كه رفتید، شهید چمران هم آنجا بود؟
بــه عهــده خــود  بــود، مســئولیت  آنجــا  بلــه 

دکتــر چمــران بــود. همیشــه در موسســه جبــل 
عامــل حضــور داشــت. امــام موســی صــدر هــم 
در روزهــای پنج شــنبه، شــب جمعــه بــه آنجــا 
کمیــل مــی خوانــد.  مــی آمــد و نمــاز و دعــای 
مســئولیت آنجــا بــه عهــده دکتــر چمــران بــود. 
ــا مــردم خیلــی رئــوف بــود.  خیلــی متواضــع و ب
دکتــر چمــران خیلــی دلســوز بــود. هــر وقــت یــاد 
او مــی افتــم دلســوزی اش تمــام ذهنــم را درگیــر 

می کنــد.

چه خاطره خاصی از شهید چمران دارید؟
ســن مــن خیلی پایین بــود. ولی دائم می گفت 
کادمی و فنی  کار کــن و یــاد بگیــر. آنجا مدرســه آ
و آموزشــی بــود. همیشــه می گفــت ما شــیعیان 

بایــد به دنبال علم باشــیم. 

تا به حال سر قبر شهید چمران رفته اید؟
نــه مــا فقــط بــرای دفــن ایشــان رفتیــم. آن 
کــه شــهید شــد و بــرای  زمــان مــن ایــران بــودم 

ــم. ــرش رفتی ــازه مطه ــیع جن تش


