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امام خمینی (ره):
همه نیروها و همه قدرت ها در هر جا هس�تند محتاج به توجه
حضرت رضا(عليهالسالم) هستند.

مقام معظم رهبری (مدظله):
اس�اس کار وجود مقدس حضرت علی بن موسی الرضا (عليهالسالم)
کار فرهنگی و تبلیغی بوده است.

ریاست محترم جمهوری اسالمیایران:
اگرچه لطف همه ائمه اطهار(عليهالس�لام) و ب�ه ویژه امام عصر(عج)
همواره ش�امل ح�ال ملت ایران بوده اس�ت ام�ا معتقدم آنکه
همیش�ه لطفش ما را نجات داده امام هش�تم ب�وده و واقعا هر
کاری برای زائرین امام انجام دهیم باز هم کم است.
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پیشگفتار
برگزاری جشنواره بين المللي امام رضا(عليهالسالم) به صورت ساالنه از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیدر داخل و
خارج از کش��ور به مناسبت ميالد با سعادت و سراسر نورعالم آل محمد (صل اهلل عليه و آله وسلم) حضرتامام علي بن موسي
الرضا(عليهالسالم) و کريمه اهل بيت حضرت فاطمه معصومه (سالم اهلل عليها)  و بزرگداشت حضرت شاهچراغ(عليهالسالم) در دهه
کرامت ( از يکم تا يازدهم ذیالقعده) از اين جهت اهميت مضاعف مي يابد که همه ساله انديشمندان ،پژوهشگران،
هنرمن��دان و در يک کالم پديدآورندگان آثار فاخر رضوي با خل��ق آثار فاخر و ارزنده زمينه ي ترويج بيش از پيش
فرهنگ ،س��يره و معارف رضوي را  با همکاری دستگاهها و نهادهای عضو جشنواره و با حمایت اقشار مختلف مردم
و با پشتیبانی دولت محترم و عنایت مجلس محترم ش��وراي اسالمي ،خصوصاً اعضاء محترم کميسيون فرهنگي
مجلس و بویژه رهنمودهای مراجع عظام و علمای اعالم در يک فضاي معنوي فراهم مي نمايند.
الف :برنامه هاي موضوعي
برنامه هاي موضوعي تعريف شده در جشنواره بين المللي امام رضا(عليهالسالم) شامل آندسته از برنامه هايي  ميشود
که توس��ط اس��تان ها ،نهادها و س��ازمانهاي عضو ،به صورت انتش��ار فراخوان و دريافت آثار و انتخاب برگزيدگان
پرداخته مي ش��ود و در حال حاضر  بخش های این جش��نواره به موضوعات علمی ،پژوهش��ی ،فرهنگی ،هنری،
سینمایی ،مطبوعاتی ،دیجیتالی و کودک ونوجوان اختصاص دارد.
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ب :امور بين الملل
برنامه هاي تعريف ش��ده براي خارج از کشور در جش��نواره بين المللي امام رضا(عليهالس�لام) با بهره گيري از  ظرفيت
علمي ،فرهنگي انديشمندان و دانش��مندان جهان همچنين مشارکت ارادتمندان هشتمين اختر تابناک آسمان
امام��ت و واليت در اقصي نقاط جهان با رويکرد علمي ،پژوهش��ي  ،فرهنگي و هنري برگزار  مي گردد .اين بخش با
محوريت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي ،همکاري نهادهاي فرهنگي مرتبط با خارج از کشور به ويژه مجمع
جهاني  اهل البيت (عليهم السالم)،جامعه المصطفي العالميه مي باشد.

ج :برنامه هاي عمومي
سازماندهي برنامه هاي عمومي جش��نواره بين المللي امام رضا(عليهالس�لام) با ايجاد فرصت هاي معنوي دههکرامت
در سراسر کش��ور اعم از شهر و روستا در قالب جش��ن هاي مردمي با مشارکت اقش��ار مختلف و با پیش بینی 17
کارگروه از نهادها و تشکل های مردمیبا نظارت شوراي هماهنگي جشن هاي دهه کرامت و با محوريت ستاد عالي
کانونهاي فرهنگي هنري مساجد کشور و با همکاري  30دستگاه فرهنگي و مرتبط کشور به عنوان مجري عهده
دار اين ساماندهي مي باشند.
د :تکریم امامزادگان و بقاع متبرکه
بزرگداش��ت امام��زادگان به عنوان قطب ه��ای فرهنگی جامعه یک��ی از محورهای اصلی برنام��ه های روز پنجم
ذیالقعده در تقویم فرهنگی کشور و در دهه کرامت میباشد که همه ساله در تمامیاستانها برنامه ریزی و به مورد
اجرا گذاشته میشود و در  طی سال های اخیر این بزرگداشت در چارچوب همایش و کنگره در دستورکار سازمان
اوقاف و امور خیریه کشور قرار گرفته است.
ح :بزرگداشت قدمگاه های حضرت امام رضا (عليهالسالم)
بزرگداش��ت قدمگاه های مسیر هجرت حضرت امام رضا (عليهالس�لام) از شلمچه تا مرو از سوی تشکلهای مردمیبا راه
اندازی کاروان های نمادین و مراسم ویژه از جمله برنامه هایی میباشد که با حضور و مشارکت گسترده ی مردم در  
استان های مسیر هجرت و  قدمگاه ها نهادینه شده است.
و :برنامه های ویژه
جاري و س��اري نمودن ياد و نام امام رضا(عليهالسالم) در طول س��ال با برگزاري مراسم به منظور بهره مندي از تعاليم و
آموزه هاي رضوي با ايجاد فضاي بانشاط معنوي در سطح جامعه از جمله برنامه هاي ساالنه اين جشنواره مي باشد
که در استمرار دهه کرامت در سطح اس��تان هاي کشور توسط ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمي و دستگاههای
عضو به مرحله اجرا گذاشته مي شود.
ز :برگزیدگان
یکی از دس��تاوردهای مهم جشنواره بین المللی امام رضا (عليهالسالم) شناس��ایی پدید آورندگان آثار فاخر فرهنگی و
هنری در زمینه فرهنگ رضوی میباش��د که در برنامه های مختلف و در اس��تانهای مختلف از سوی هیأت داوران
هریک از رش��ته های علمی ،فرهنگی ،هنری ،س��ینمایی و مطبوعاتی ،دیجیتالی و کودک و نوجوان آثاربرگزیده
منتخب شناس��ایی و نفرات اول تا س��وم پدی��د آورنده هریک از این آثار به عنوان برگزیده ش��ناخته ش��ده و طی
مراسماختتامیه برنامه موضوعی هر یک از استان ها و دستگاه ها مورد تقدیر قرا ر میگیرند.
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ح :خادمان فرهنگ رضوی
یکی از برنامه های جش��نواره بین المللی امام رضا (عليهالسالم) شناسایی و معرفی خادمان فرهنگ رضوی میباشد که
س��االنه از سوی کمیته انتخاب خادمان فرهنگ رضوی جش��نواره  16چهره برجسته علمی ،فرهنگی و هنری در
داخل و خارج از کش��ور که دارای خدمات برجسته ای در س��احت مقدس فرهنگ رضوی باشند انتخاب و با اهداء
نشان جشنواره از آنان تجلیل میگردد.
ط :افتتاحيه و اختتاميه جشنواره بين المللي فرهنگي و هنري امام رضا (عليهالسالم)
جشنواره بين المللي امام رضا (عليهالس�لام) در دهه کرامت همزمان با ميالد حضرت فاطمه معصومه(سالماهللعليها) در شهر
مقدس قم افتتاح و  پس از اجرا در  31اس��تان کشور و سطح وس��یعی از نقاط جهان ،اختتاميه آن  در شب ميالد با
سعادت حضرت علي بن موسي الرضا (عليهالس�لام) با حضور مسئوالن عالی رتبه ،اقشار مختلف ،برگزيدگان جشنواره
اصحاب فرهنگ و هنر با تجليل از خادمان فرهنگ رضوي در مشهد مقدس به کار خود پايانمي دهد.
ی :انتشارات :
یک��ی از برنامه های مس��تمر بنی��اد بین المللی امام رضا (عليهالس�لام) انتش��ار دس��تاوردهای جش��نواره بین المللی
امام رضا (عليهالس�لام) میباشد.کتاب حاضر با عنوان«رایحه رضوی »3حاصل گفت و گو با تعدادی از میهمانان بخش
بین الملل سیزدهمین  جشنواره بین المللی امام رضا(عليهالسالم) است که از سوی انتشارات بنیاد بین المللی فرهنگی
هنری امام رضا(عليهالس�لام) منتش��ر و به محضر دلدادگان س��احت فرهنگ رضوی تقدیم میش��ود تا ان شاا ...مورد
استفاده و بهره گیری عموم قرار گیرد.
بنياد بين المللي فرهنگي و هنري امام رضا(عليهالسالم)
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مقدمه وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

بسم اهلل الرحمن الرحیم
نس��یمی که از آس��تان حرم رضوی میوزد با خود رایحه دلانگیزی دارد که تا دوردس��تها م��یرود و با عطر دل
انگیزش مشام مشتاقان را می نوازد.
اینک که دردهای بشر شانههای زمین را تکانده و جهالت دوران جاهلیت در قالب گروههای تکفیری و تروریستی
س��ربرآورده اس��ت س��فیران فرهنگ رضوی در همه جای به عنوان طالیهداران آزادگی ،برابری ،صلح و دوستی
شناخته شدهاند به همین دلیل گاه تاوان ایمان به معارف و آموزههای رضوی را به سختترین شکل میپردازند.
امروز س��فیران فرهنگ رضوی در سراسر جهان از خورشید خراسان نور میگیرند و رایحة رضوی را در سراسر دنیا
سفیران فرهنگ رضوی اس��ت که در چنگال دژخیمان سیاهدل و
میپراکنند .ش��یخ ابراهیم زکزکی تنها یکی از
ِ
جاهل اسیر است .عش��ق به امام رضا (عليهالس�لام) و معارف رضوی آنچنان در او تحول ایجاد کرده که از همهچیز خود
گذش��ته اس��ت ،حتی از فرزندان دلبندش ،تا فرهنگ اهلبیت(علیهم الس�لام) و آموزههای رضوی را در قلب قارة سیاه
بگس��تراند .ولی امروز نه زکزکی و نه شهید شیخ نمرباقرالنمر تنها نیس��تند و هر جای جهان خاکی که پای نهیم
شاخههای طوبای والیت س��ایه انداخته و عطر شکوفههای رضوی ،مشتاقان آس��تان حضرتش را از خود بیخود
نخبگان مسلمان در دور و نزدیک به آستان و معارف رضوی سر میسایند
کرده است .امروز بسیاری از برجستگان و
ِ
و هیچکس جسارت و توان مسدود کردن مسیر تعالی این حرکت اعتقادی را ندارد.
هرچند حال و روز زمین و زمان بد است           یک تکه از بهشت در آغوش مشهد است
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حـتی اگـر به آخـر خـط هـم رسیـدهای      آنـجـا برای عشـق شروعـی مـجــدد است
****
و اما زبان حال عاشقان حضرتش از دوردستها  چنین است که میگویند:
آستان حضرتت دوریم اما  ...عشق ما به این خاک تنها از این روست که تو در آن آرمیدهای!
از
ِ
هر کجا باش��یم دست به سینه رو به بارگاهت میایس��تیم ،گویی در جوار حرمت ،حاضریم و زیارت کردهایم .کنار
عمق وجودمان به شما عشق می ورزیم و هر روز برایتان جان میدهیم و باز از نفس مسیحایی
شما که نیستم اما از ِ
و وجود مقدستان جان میگیریم و زیر سایة شما سبز میشویم.
از شما دوریم اما دلمان میخواهد در کالم مان ،نگاه مان ،افکارمان و همه وجودمان ،آن باشیم که شما میخواهید.
دلمان میخواهد حالوت نماز در خنکای معطر سحرگاهی بارگاهتان را بچشیم .آنجا که فرشتگان به کفشداری
حرمت مشغولند و کروبیان خادمان افتخاری آن آستان اند.
ما کمتر از آنیم که خاک پای خس��تة زائرانت باش��یم  ،ام��ا تو زائرانت را دوس��ت داری و در خانة خودت به حضور
میپذیری.
دوریم و دل تنگ تا کی دلتنگیهایمان را بر ش��انههای قاصدک سوار و آن را از دوردستها به سوی مشهدت روانه
کنیم؟
تا کی چشمانمان به دنبال کبوتری باشد که نامهای را به تو برساند؟ کدامین طلوع خورشید دیدار ما و شما را نوید
خواهد داد؟ کاش میشد همیشه مقیم آستانت بودیم و هر لحظه در آسمان حریمت بال و پرمیگشودیم.
    از هــــر چه غــیر تو بیزار کرده است
بامــــت بلند که دلــتنگیت مرا		   
ِ
رخ��ت س��فر میپوش��یم و پ��ا ب��ه راه وص��ال مینهی��م.
زائ�� ِر توای��م ب��ا س��ینهاى سرش��ار از لق��اى ی��ار،
دلهایمان را از زالل حقیقت سرشار كن و از چشمهسار معرفت ،جرعه بنوشان تا در تنگناى جهالت جهان گرفتار
نیاییم .در تو روش��نایی عجیبی اس��ت که هر طلوع خورشید را به مشرق می کش��اند و ما بر شانههای زمین بارور
میشویم.
*****
این سومین سالی است که مجموعهای زیبا و دلنشین از دلنوشتهها و خاطرات عاشقان آستان رضوی و میهمانان
خارجی جشنواره بینالمللی امام رضا(عليهالسالم) منتشر میشود .عاشقانی که هر چند در جغرافیایی دور دست زاده
ش��ده و زندگی میکنند اما از شعاع خورشید خراس��ان بهره می گیرند و حقیقت را در معارف رضوی میجویند و
رایحه رضوی را با دل و جان میبویند.
امیدوارم این جریان پویا و فراگیر هر روز پربارتر ،وسیعتر و موثرتر شود و در جای جای جهان ،آشنایان و مشتاقان
بیشتری بیاید .انشاءاهلل
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پیام رییس جمهور به جشنواره بین المللی امام رضا

(عليهالسالم)

بسم اهلل الرحمن الرحیم
        سزد که بر سر خورشید ســــایه اندازیم 		          کنون که سایه شمس الشموس بر سر ماست
والدت هش��تمین اختر تابناک آسمان والیت و اس��وه تدبیر و محبت؛ حضرت امام رضا (عليهالس�لام) را گرامیداشته و
حضور تمامیهنرمندان و فرهیختگان متعهد را در س��یزدهمین جش��نواره بین المللی فرهنگی و هنری که به نام
مبارک این امام همام زینت یافته ارج مینهم.
ایران عزیز ستاره هدایتی از منظومه والیت را روش��نایی بخش دیدگان و امید آفرین دلهای خود ساخته؛ که نماد
علم و حکمت ،فکر و منطق ،و تدبیر و اعتدال بوده اس��ت .مناظرهای سنگین و سدید آن حضرت با سران و علمای
ادیان و فرقه های هم عصر ایشان ،مایه مباهات و فخر اسالم و بویژه تشیع در سراسر ادوار تاریخ بوده و خواهد بود.
این جش��نواره مبارک که برای ترویج اندیشههای ناب و اعتدال  رضوی ،و با محوریت گفتگوی بین ادیان و مذاهب
و تکیه بر منطق و استدالل در موارد اختالفی برگزار شده ،میتواند بستری مناسب برای تعامل سازنده در جهان و
بویژه در همدلی و همگرایی پیروان ادیان و مذاهب فراهم سازد.
دس��تاورد یک سال توجه ویژه و مشارکت همدالنه با اهالی نیک اندیش فرهنگ و ادب و شیفتگان اقلیم پرطراوت
و امید بخش هنر ،گنجینه گرانبهایی اس��ت که آثار و ثمرات ماندگار آن میتواند منشاء خالقیت ها و آفرینش های
تازه و اثرگذار شود.
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یقیناً این اقدام چش��مگیر که به اهتمام عاشقان گس��ترش و ترویج فرهنگ رضوی برگزار شده ،گامیبزرگ در راه
اعتالی سرمایه های معنوی و فرهنگی ملت بزرگ ایران است.
درک ابعاد وجودی و آش��نایی با عمق فضایل آن امام مهربانی از منظر هنر متعهد و هنرمندان عزیز کشور ،تالشی
مدبرانه برای نهادینه کردن فرهنگ متعالی تشیع است ،چرا که آفرینش های هنری نغمات و انواری است که چون
از دل هنرمند بر میخیزد ،الجرم به دل همگان مینشیند.
انس��ان معاصر در پرتو آم��وزه های تعالی بخش دینی و مش��ی مبتنی بر اعتدال و خ��رد ورزی رضوی میتواند به
آهنگزندگی خود طراوتی نو بخشیده و به افق های امید بخش و نشاط آفرین در حیات مادی خود دست یابد.
اینجان��ب از برگزارکنندگان ،دس��ت اندرکاران و تمامیش��رکت کنندگان در این جش��نوارۀ فرهنگی صمیمانه
سپاس��گزاری کرده ،امیدوارم با بهره گیری بیش��تر از آموزه های هدایتگر و انوار معنوی س��احت مقدس حضرت
امامرضا(عليهالس�لام) و تداوم و ارتقاء س��طح کیفی اینگونه اقدامات ارزش��مند فرهنگی ،بیش از پیش ش��اهد رشد و
بالندگی همه جانبه ایران اسالمیباشیم.
ع ّزت ،سربلندی و توفیق روز افزون همگان را از درگاه ایزد منان مسئلت میدارم.
حسن روحانی
رییس جمهوری اسالمیایران
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گفت وگو با شیخ ابراهیم زکزکی رهبر شیعیان نیجریه

عالمهزکزکیخطاببهدستاندرکارانجشنوارهامامرضا(عليهالسالم):خداوندشمارا
موردرحمتخودقراردادهکهتوفیقخدمتبهامامرضا(عليهالسالم)رادارید

لحظه ای که برای نخس��تین ب��ار دیدمش آرامش��ی عجیب در چهره اش دیده می ش��د ،آرامش��ی که خصیصه
بارز مردان بزرگ اس�لام اس��ت .جلوتر رفتم مرا صدا زدن��د ،می خواهی مصاحبه کنی؟ با عالم��ه! خودت را آماده

کردهای؟جملهای تکان دهنده که ضربان قلبم را باال برد.
وقتش اندک بود ،مثل همه زندگی اش که شتاب داشت .یک لحظه ،زندگی شیخ را خیلی شتابان تر از آن دیدم که
لحظه ای بخواهد درنگ کند.
لبخندش استرس گفتگو با یک شخصیت مهم جهان معاصر را از من گرفت و جایش را آرامش و صمیمیت پر کرد.
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در تمام  طول گفتگو یک لحظه لبخند از چهره اش محو نش��د لبخندی که در آن نتوانس��تم رد پایی از غم از دست
دادن س��ه تن از عزیزانش را ببینم .س��ه پسرش که درست یک سال و چند ماه قبل آخرین بار با آن ها  در روز قدس  
وداع کرده بود.
منتظر ش��دم تا روی صندلی اش کامل بنشیند و بعد تعارف کرد که ما بنشینیم من و مترجم روبرویش نشستیم و
گفت و گو را آغاز کردیم.
وقت��ی در آغاز  ،خطاب ب��ه او گفتم مالقات و گفتگوی با ش��ما جزو آرزوه��ای زندگی ام بوده اس��ت ،آرزویی که
خیلیهای دیگر هم دارند؛ لبخند زد و تشکر کرد .من سواالتم را آغاز کردم و او با کالم نافذش پاسخ گفت.
تولد در زاریا
می دانستم  62سال دارد اما خواستم بیوگرافی اش را از زبان خودش بشنوم و او گفت «:متولد سال  1953در شهر
زاریا در شمال شرقی نیجریه»  هستم که بزرگترین شهر شیعی کشور نیجریه است و شخصیت های بزرگی از این
شهر برخاسته اند شهری که به مدینه العلم مشهور و هم اکنون پررونق ترین شهر نیجریه است.
وقتی امام را مالقات کرد...
می دانس��تم امام خمینی(ره) در زندگی عالمه تاثیر عمیقی داش��ته ،عطش داشتم رابطه روحی او با امام را کشف
کنم و او در پاس��خ به این سوالم که «اولین بار امام را در چه شرایطی مالقات کردید؟ »گفت «:اولین بار عکس امام
را در روزنامه ای در یک دانش��گاه در ش��هر پاریس دیدم .من آن زمان دانشجوی رش��ته علوم سیاسی و اقتصاد در
دانشگاه شهر زاریا بودم».
چه سالی بود؟
« س��ال  57چند ماه قبل از پیروزی انقالب که امام به پاریس رفته بودند .وقتی عکس شان را دیدم  به شدت تحت
تاثی��ر قرار گرفتم .درباره امام بیش��تر تحقیقات کردم بخصوص حوادث ایران و مبارزات امام را از طریق رس��انه ها
دنبال کردم .به خود گفتم این همان الگوی من است».
وقتی پرسیدم آیا امام را حضوری مالقات کردید؟ چش��م هایش از شادی برق زد و گفت « :سال1980در سالگرد
پیروزی انقالب ،به تهران آمدم و امام را دیدم .آن زمان دانش��جویان مس��لمان نیجریه ای تشکلی به اسم «جامعه
اسالمی دانشجویان» داشتند که دارای دو معاونت مردمی و امور بین الملل بود .من معاون دبیرکل جامعه اسالمی
در امور بین الملل بودم و با همین سمت همراه با تعدادی از دانشجویان مسلمان آفریقا به دیدار امام آمدیم».
آن روز در چهره امام چه دیدید که تصمیم گرفتید شیعه شوید؟
س��والم او را به فکر فرو برد ،انگار نکته عجیبی به ذهنش رسیده باش��د ،لحظه ای سکوت کرد و باز کالمش را از سر
گرفت« :پرسیدید در چهره امام چه دیدید؟ ش��ما امام را ندیدید ولی من که چهره اش را از نزدیک دیدم به جرات
می گویم س��یمای نورانی و معنوی او فوق العاده در انس��ان تاثیرگذار بود .در آن دیدار چیزی که در چهره امام(ره)
دیدم فوق تصور بود .آن ادراک با هیچ مطالعه ای بدس��ت نمی آمد ،فقط با دیدن امام دست یافتنی بود .وقتی امام
را مالقات کردم در بازگش��ت به نیجریه در تمام مدت اش��ک می ریختم و مدام از خودم می پرس��یدم چه شده؟ او
براستی کیست؟ چه شد که یکدفعه در ایران این همه تحوالت اتفاق افتاد؟».

16

رایحه رضوی3

« تصویر امام  آنقدر عجیب و تاثیرگذار بود که ذهن آدم را عوض میکرد و از درون منقلب می ش��د .یک روز یکی از
خواهر زاده هایم به دیدنم آمده بود عکس امام روی دیوار منزلم بود او وقتی عکس امام را دید از من پرسید :آیا این
عکس پیامبر(صل اهلل عليه و آله وسلم) است؟ و من در جوابش گفتم نه! او از فرزندان پیامبر  (صل اهلل عليه و آله وسلم)  است».

این حرارت را در قلبت نگه دار
بعد از توضیحات درباره چهره نورانی امام که عالمه با چه ذوقی درباره اش حرف میزد .دوباره برگشت به اینکه چرا
شیعه شده است و ادامه داد « :بعد از دیدار با امام ،وقتی به کشورم برگشتم شیعه شدم ولی تا  14سال به هیچکس
درباره شیعه شدنم حرفی نزدم.
زمانی که امام را از نزدیک دیدم ،دگرگون ش��دم  ،به کشورم که برگشتم چندین هزار نفر از اقصی نقاط نیجریه به
دیدن من آمدند تا بپرسند من در ایران چه دیده ام و امام خمینی (ره) چگونه شخصیتی بوده است.
همان زمان مرا به دانشگاهی که سالن بسیار بزرگی داشت ،دعوت کردند تا در مورد سفرم به ایران و ماهیت انقالب
اسالمی در ایران صحبت کنم که در آن مراسم از شدت ازدحام و جمعیت شیشه های سالن شکست.
آنجا هر وقت که می خواستم جمله ای را ادا کنم ،بغض گلویم را می گرفت تا اینکه یکی از دوستانم به من گفت :این
حرارت را در قلبت نگه دار و به مرور به جامعه نیجریه تزریق کن که من هم همین کار را انجام دادم».
نخستین فردی که از شیعه شدنم مطلع شد...
وقتی ش��یخ زکزکی حیرت را در چشم هایم دید که نتوانس��تم تعجبم را پنهان کنم و پرسیدم یعنی حتی خانواده
هم نمی دانستند که شیعه شده اید؟ با همان مهربانی مثال زدنی اش جواب داد « :نه!  همسرم نخستین فردی بود
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که از شیعه شدنم مطلع ش��د بعد هم فرزندانم .آنها خیلی استقبال کردند اما برایشان سوال بود که چرا شیوه نماز
خواندنم تغییر کرده یا چرا در سجده سر بر تربت می گذارم؟»
قرآنی که امام به شیخ هدیه دادند
  امام در دیدار س��ال 1980قرآنی به ش��یخ زکزکی هدیه می دهند و خطاب به او می گویند برو و با این قرآن مردم
کشورت را هدایت کن.
جناب عالمه آن قرآن را هنوز دارید؟
ناگهان حس��رتی در چش��م هایش نمایان ش��د و آن گاه گفت« :نه! متاس��فانه ندارم .در یورش به خانه ام خیلی از
وسایلم را بردند که از آن جمله همان قرآن ارزشمند اهدایی امام (ره) بود».
در وقت شهادت پسرانم احساس امام حسین(عليهالسالم) را درک کردم
دلم نمی آمد درباره پس��رانش که حدود یکسال قبل به شهادت رسیده بودند بپرسم .اما باالخره دل را به دریا زدم
و پای پس��ران شهیدش را به گفتگویمان باز کردم .راستش منتظر بودم هر آن اشک هایش سرازیر شود آخر حتی
من که مصاحبه کننده بودم مرور اینکه س��ه پسر جوانش در یک روز به شهادت رسیده اند قلبم را تکان می داد اما
آرامش او و لبخند مهربانش مرا یاد ائمه(عليهم الس�لام) و بخصوص صبر امام حسین(عليهالسالم) در کربال می انداخت و انگار
که او از ته قلبم باخبر ش��ده باشد در پاسخ به س��والم که از احساسش درباره شهادت فرزندانش پرسیدم ،بالفاصله
پاسخ داد« :در وقت شهادت پسرانم احساس امام حسین(عليهالسالم) را بهتر و بیشتر درک کردم».
یاد امام حسین(عليهالسالم) دلهایمان را آرام می کند
صبوری اش شرمنده ام کرد اما خودم را کنترل کردم و همه تمرکزم روی حرف های او درباره پسران شهیدش بود،
وقتی اس��م یکی از سه پسرشهیدش را به اش��تباه گفتم لبخند زد و گفت «:نه اسم آنها؛ سید محمود ،سید حمید و
سید احمد است» .1من بجای سید محمود ،اس��م سید محمد را گفته بودم که پسر بزرگ شیخ  و الحمد ا ...در قید
حیات است.

ش��یخ ابراهیم زکزکی که از  نسل  امام حسن مجتبی (علیهمالسالم)می باشد در بین شیعیان نیجریه به سید زکزکی مشهور
است.
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زمانی که با عالمه گفت و گو می کردیم ،هیچ گاه گمان نمی کردم روزی برسد که شیخ زکزکی در کم تر از دو سال
 6فرزندش را در راه اسالم فدا کند ،حال او را هیچوقت هیچ یک از ما نمی تواند درک کند.
رهبر ش��یعیان نیجریه در این گفت و گو به زیبایی خودش و خانواده اش را به کربال متصل کرد و با لحنی حماسی
گفت « :بعد از راهپیمایی روز قدس که منجر به شهادت سه تن از فرزندانم شد ،احساس حضرت اباعبداهلل (عليهالسالم)
را را در زمان شهادت فرزندانشان بهتر درک کردم و فهمیدم چه مصیبتی را تحمل کردهاند .قبال فقط برای مصایب
کربال گریه می کردم اما حاال معرفت دقیق تری پیدا کرده ام .مخصوصا درروز عاشورا متوجه می شوم که مصیبت
اباعبداهلل بزرگ ترین مصیبت بود چرا که همه اصحاب ش��ان در جلوی چشم شان به شهادت رسیدند و همه را فدا
کردند .ما با پیروی از مکتب امام حسین (عليهالسالم) به عمق فرهنگ شهادت پیبرده ایم و فقط یادآوری مصیبت امام
حسین (عليهالسالم) و حضرت زهرا (سالم اهلل عليها) ،دلهایمان را آرام و استوار میکند».
ما صبر پیشه کرده ایم
اگر می شد و یکبار دیگر عالمه زکزکی را می دیدم حتما از او می پرسیدم راز این گونه زیستن چیست و با خدا چه  
عهدی دارید که همه زندگی تان را در راه خدا داده اید...
در آن دیدار وقتی از ش��یخ پرسیدم چگونه شهادت فرزندان و یاران تان را تحمل می کنید ،به نقطه ای خیره شد و
در کالمی رازآلود گفت « :ما صبر پیشه کرده ایم».
وقتی چش��م های پر از س��والم را دید ،ادام��ه داد «:بعد از ش��هادت فرزندانم،س��عی کردم به طور عملی س��یره
ائمه(عليهم الس�لام) را پیاده کنم .چون برخی ها در نیجریه هدفش��ان این بود که کم کم شور و رغبت مردم را نسبت به
اسالم کم کنند .همه تصور می کردند بعد شهادت فرزندانم ما دست به اقدامات تالفی جویانه بزنیم و مواجهههای
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مختلفی داش��ته باش��یم ولی من همه را به صبر دعوت کردم و گفتم :ما روش ائمه اطهار (عليهم الس�لام) که همان صبر
است را پیشه کرده ایم و همین روش باعث گرایش بیشتر مردم به مکتب اهل بیت(عليهم السالم) شد .وقتی سه فرزندم
ش��هید شدند ،فردی که  17سال رییس جمهور نیجریه بود و گرایش افراطی داشت به سراغ من آمد و گفت «:نوع
موضعگیری شما برایم بسیار عجیب است و نگاه من نسبت به اسالم و تشیع تغییر کرده است».
البته فراموش نکنیم خیلی از کارهای خوبی که انجام می ش��ود کارهایی نیست که ما محققش می کنیم بلکه این
فضل خداوند است و با اراده الهی پیش می رود و ما کاره ای نیستیم».
 35سال از آن سفر می گذرد
  وقتی از او پرس��یدم چندمین بار اس��ت که مش��هد م��ی آیید،گفت« :دقیقا به ی��اد نمی آورم چند ب��ار به اینجا
س��فر کردهام اما دفعات متعددی ب��ه ایران آمده ام و هرگاه که به اینجا س��فر کرده ام غیرممکن اس��ت به زیارت
امام رضا(عليهالس�لام) نیامده باشم .اما دقیقا دفعات س��فر را به یاد ندارم زیرا تعداد آنها بسیار زیاد است.اما خوب به یاد
دارم نخستین باری که به ایران آمدم پس از پیروزی انقالب اسالمی بود که نزدیک به  35سال از آن سفر می گذرد.
سفری که سال  1980میالدی بود».
دعای عالمه...
از رهبر شیعیان نیجریه خواس��تم دعایی بکند ،عالمه گفت « :دعا میکنم خداوند این سفر را آخرین سفر من قرار
ندهد و امیدوارم فرصت سفر به مشهد و زیارت امام رضا(عليهالسالم) را به دفعات داشته باشم».
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تسبیحی که هدیه داد...
روزی که روبروی شیخ زکزکی نشستم و با او همکالم شدم در مخیله ام هم نمی گنجیدکه چند ماه بعد ،روزی می
رسد که نگران سالمتی و دیدار دوباره او باشیم.
وقت ش��یخ آن روز محدود بود و باید زودتر می رفت .وقتی به نش��ان پایان گفت و گو از او تشکر کردم دوباره لبخند
زد ،چ��ای تعارف کرد و گفت حتما باید از میوه های روز میز بخوریم و وقتی انکار ما را که نگران زمان او بودیم ،دید،
تمام قد به احترام مان ایس��تاد و اصرار کرد که از ظرف حتما میوه ای برداریم و بعدا بخوریم .شرم حضورش مانع از
این ش��د که چیزی از ظرف میوه که همراهانش جلوی ما گرفته بودند برداریم ،اما ش��یخ همچنان منتظر ایستاد و
با لبخند مس��حور کننده اش گفت اگر از میوه ها بر ندارید نمی روم .همین طور منتظر ایستاد تا ما به ناچار تسلیم
لبخندش شدیم و از میوه ها برداشتیم  .عالمه سپس تسبیح سبزش را هدیه داد و با لبخندی ما را بدرقه کرد و این
آخرین باری بود که لبخندش را دیدم....
تقریبی مؤمن
مصلح
شیخ
ِ
ِ
تقریبی مؤمن(ش��یخ ابراهیم زکزکی) اینجور فاجعهآفرینی میکنند و
مصلح
«در نیجریه چرا [برای] آن ش��یخ
ِ
ِ
حدود هزار نفر از مردم دوروبر او را به قتل میرسانند و شش فرزند او را در دو سال به شهادت میرسانند؟ چرا دنیای
اسالم در مقابل این فجایع ساکت میمان َد؟»1.
بخش دوم گفت و گو با ش��یخ زکزکی که برای اولین بار انتش��ار می باید و در آخرین س��فر او به ایران در حاش��یه
س��یزدهین جشنواره بین المللی امام رضا(عليهالس�لام) انجام شد درباره امام رضا(عليهالس�لام) بود که حاوی نکاتی دقیق و
خواندنی می باشد و در این مجال تقدیم می شود.
جناب عالمه! به نظر حضرتعالی پیام اصلی جشنواره بین المللی امام رضا(عليهالسالم) چیست؟
این فرمایش امام رضا(عليهالس�لام) که «خدا رحمت کند کسی که امر ما را احیا کند» وقتی از ایشان پرسیدند امر شما
چیس��ت؟ فرمودند« :معارف کالم ما را بیاموزند و به مردم یاد بدهند زیرا اگر مردم زیبایی های کالم ما را بشنوند و

بشناسند قطعا از ما پیروی خواهند کرد» راهبرد اصلی جشنواره امام رضا(عليهالسالم) است که امیدوارم سرلوحه رفتار
همه ما قرار گیرد .انشااهلل.
سوال مهم این است که چگونه می توانیم امر امام رضا(عليهالسالم) را احیا کنیم؟
در گذش��ته گس��ترش دانش بسیار دش��وار بود .اما امروزه ارتباطات و جابجایی اطالعات آس��ان شده است و شما
میتوانید در یک گوشه از جهان به مطالعه کتابی در گوشه دیگری از جهان بپردازید بدون آنکه به آنجا سفر کنید  .
زمان آن فرا رس��یده است که به اشاعه دانش رضوی بپردازیم اما همانطور که تاکید کردم نباید این دانش را تنها با
کالم منتقل کرد ،می دانم که کالم همه شما حق است اما بهترین راه برای انتقال آن انجام عملی است زیرا همیشه
«اعمال موثرتر از واژگان» هستند .مردم در عمل صداقت امام رضا(عليهالسالم) ،صبر و مهربانی حضرت را فرا میگیرند.
در روایات آمده اس��ت هرگاه امام رضا (عليهالس�لام) بر سر سفره می نشستند فقرا را بر س��ر آن سفره فرا میخواندند و
بهتری��ن بخش غذا را به ایش��ان می دادند؛ اینها اعمالی هس��تند که ما باید تکرار کنی��م و اینگونه آموزههای امام
رضا(عليهالس�لام) را از طریق اعم��ال خود به دیگران انتقال دهیم تا آنها بیش��تر از کالم ،از طریق اعمال جذب فرهنگ
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رضوی شوند.
امام رضا(عليهالس�لام) تنها امام میهمان س�رزمین ایران هس�تند چه تحلیلی از هج�رت حضرت به ایران
دارید؟
هجرت امام رضا(عليهالسالم) به ایران به حکمت خداوند بود تا ایشان در روستایی دورافتاده در خراسان مدفون شوند و
قرن ها بعد بارگاه ایشان نقش مهمی را در جهان اسالم  ایفا کند.
امام رضا(عليهالس�لام) زمانی به ایران هجرت کردند که فضای اندیش��گاهی جهان متاثر از اندیشه های انحرافی بود اما
امام رضا(عليهالسالم) این فضا را تغییر دادند و به جهانیان فهماندند راه حل این مشکل عقالنیت و تدبیر است و جنگ و
خونریزی راه حل اختالفات فکری نیست.
برای این هجرت حکمت آمیز چه ادله دینی وجود دارد؟
خداوند بزرگ از آنچه در آینده قرار اس��ت ،اتفاق بیفت��د آگاهی دارند .وقتی ملتی برای احی��ای تعلیمات پیامبر
برمیخیزد ،خداوند از آن آگاه است لذا در حالی که در حجاز آموزه های دین کمرنگ شده بود ،امام هشتم (عليهالسالم)
به ایران هجرت کردند .آیه ای در قرآن داریم مبنی بر اینکه وقتی قومی از دستورات خدا و دین دوری کند خداوند
آن ها را با گروه دیگری جایگزین می کند که مثل آن قوم قبلی رفتار نمی کنند.
این آیه در زمان پیامبر نازل ش��د و مخاطب آن ،مس��لمانانی بودند که خدا به آنها هشدار داد اگر در مسیر صحیح
نباش��ند  ،گروه دیگری را  جایگزین آنها می کند؛ از حضرت رس��ول اهلل(صل اهلل عليه و آله وس��لم) پرسیدند که آن گروه چه
کسانی هستند؟ حضرت به سلمان فارسی اشاره کرده و فرمودند :ایشان و مردمانشان.
ه��م چنین پیامبر(ص��ل اهلل عليه و آله وس��لم) در حدیث دیگری فرمودند :اگر ایمان در س��تاره ثریا باش��د مردم فارس آن را
پیدا می کنند .مش��ابه این ش��رایط در دوران ما تکرار شده است که حکام برخی کش��ورها به سمت غرب متمایل
ش��ده و غربی ها را رهبر فکری خود قرار داده اند .کار را به جایی رس��انده اند که اجازه نمی دهند کس��ی به ضریح
پیامب��ر (صل اهللعليهو آله وس��لم)  و اهل بیت(عليهم الس�لام) دس��ت بزن��د ،حتی قبور ائمه بقیع(عليهم الس�لام) را کام�لا نابود کردند
ام��ا برعکس قوم دیگری(ف��ارس)در ایران به احی��ای دین خدا پرداخته ان��د .به عنوان مثال در مش��هد ،در حرم
امام رضا(عليهالسالم) می بینید که چه شکوه و جاللی وجود دارد و هر روز بر عظمت آن افزوده می شود .من اعتقاد دارم
این اتفاقات تفسیر همین آیه است.
براساس آنچه ما امروز می بینیم .دین خدا دوباره از سرزمین ایران برخاسته است .می توان براساس آن آیه قرآن و
احادیث فهمید که چرا خداوند خواستند که امام رضا(عليهالسالم) به خراسان هجرت کنند.
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گفته می ش�ود دو احیاء در تاریخ اسلام وجود دارد یکی قی�ام امام حسین(عليهالس�لام) و دیگری انقالب
علم�ی حض�رت رضا(عليهالس�لام) بخص�وص از طریق مناظرات .س�وال این اس�ت ای�ن دو احیاگری چه
تفاوتهایی بایکدیگر دارند و امام رضا(عليهالسالم) چگونه در دوره خودشان دین را دوباره احیاء کردند؟
احیای امام حسین(عليهالسالم) به این شکل بود که مذهب را از آمیختگی به بهره وری های سیاسی نجات دادند؛ به این
معنا که در زمان امام حسین(عليهالسالم) کسانی بودند که پیروی از حاکم را جایگزین تبعیت از امام کرده بودند .اما امام
حسین(عليهالس�لام) این دیدگاه را عوض کردند .از سیدالشهداء (عليهالس�لام) خواسته شد که با حاکم بیعت کنند و ایشان
بیعت نکردند و اعالم کردند اگر کس��ی می خواهد در جبهه حق باشد باید در صف امام قرار گیرد نه در صف حاکم.
امام قیام کردند تا این دو گروه از هم جدا شوند؛ گروهی که خدا و دین را پیروی میکنند و گروهی که از خدا و دین
در راه رسیدن به قدرت استفاده می کنند.
انقالب امام حسین(عليهالس�لام)و احیاگری شان توام با شهادت بود .اما انقالبی که امام رضا(عليهالسالم) پرچمدار آن بودند
در حوزه تفکر و بینش بود .در زمانی امام رضا (عليهالس�لام) می زیستند که انحراف وارد مسیحیت و یهودیت شده بود و
اسالم هم درگیر انحرافات عمیقی بود و امام نه از طریق اسلحه و جنگ بلکه از راه عقالنیت ،بینش و دانش به مقابله
با انحرافات و احیای دین پرداختند .پیروزی امام حسین(عليهالس�لام) غلبه خون بر شمشیر و پیروزی امام رضا(عليهالسالم)
غلبه عقالنیت و حکمت بر انحراف و جهل بود.
خداوند عالم آل محمد(صل اهلل عليه و آله وس��لم) را به این س��رزمین آورد و به عقیده من امام رضا(عليهالسالم) پا به خاک خراسان
گذاش��تند تا عقاید انحرافی متعددی که بر جهان اسالم حاکم شده بود؛ مثل تحریف یهودیت و مسیحیت و  ...را از
بین ببرند.
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آموزه های رضوی برای ش�رایط فعلی مسلمان ها چه پیامی دارد مس�لمان هایی که غرق در جنگ و
خونریزی و مشکالت عدیده هستند؟
در جهان مدرن امروز با همه پیش��رفت ها ،قدرت هایی که خود را ابرقدرت م��ی دانند به جای عقالنیت ،به جنگ
روی آورده ان��د .عصر امروز تش��ابه جالبی با دوران ام��ام رضا(عليهالس�لام) دارد .در دنیای امروز ،خش��ونت و جهالت
گریبانگیر جهان ش��ده و هر کسی عقیده و باور خود را صحیح می داند و در صدد مقابله خشونت آمیز با بقیه عقاید
بر  می آید .از طرفی اس�لام متهم به خشونت می شود .بنابر این ما باید با عقالنیت و منطق آنها را پای میز مذاکره و
گفتگو بکشانیم و دقیقا همان کاری را کنیم که حضرت رضا (عليهالسالم) کردند.
ایران که میزبان امام رضا(عليهالسالم) است چگونه می تواند پرچمدار تفکر رضوی در جهان امروز باشد؟
منطق جمهوری اس�لامی ایران ،که میراث دار فرهنگ رضوی اس��ت ،همان منطق و روش امام رضا(عليهالس�لام) می
باش��د .امروزه در ایران درخت معرفت ،علم و منطق تناور شده و جمهوری اسالمی با بهره گیری از همین فرهنگ،
منطق ،گفتگو و عقالنیت توانست در برابر  قدرت های  5+1به پیروزی برسد.
یکی از اس��اتید دانشگاه در نیجریه به من گفت امروز دو ابرقدرت در جهان وجود دارد .یکی ایاالت متحده آمریکا و
دیگری جمهوری اس�لامی ایران .اما با این تفاوت که ابر قدرتی مثل آمریکا در حال افول است ،در حالی که قدرت
جمهوری اس�لامی در حال افزایش اس��ت و در آینده فقط یک ابرقدرت در جهان ظه��ور می کند و آن ،جمهوری
اسالمی ایران است و ایرانیان باید سپاسگزار این نعمت باشند.
بارگاه امام هشتم(عليهالسالم) در ایران قرار دارد اما معارف رضوی حد و مرز نمی شناسد ،چگونه مسلمانان
از این آموزه های ناب بهره گیرند؟
آموزه های رضوی به همه انس��ان ها تعلق دارد .قطعا خداوند برای ارتباط با  مردم ،پیامبر اس�لام را انتخاب کرد و
منطقه حجاز را برای آغاز پیام خود برگزید .اما انسان ،انسان است .هر کجا که باشد.
اس�لام دین عرب و عجم نیس��ت به افراد دیگر مثل ما آفریقاییها نیز تعلق دارد .باید گفت اسالم یک پیام جهانی  
برای همه انسانها است .بله! کسی که این پیام را منتقل کرد ،یک عرب بود .کتاب مقدس اسالم به زبان عربی وحی
شد .حضرت محمد  (صل اهلل عليه و آله وسلم)  در عربستان زندگی کرد و از دنیا رفت .اما این پیام ،جهانی است.
اگ��ر بخواهم از منظر تاریخی این موضوع را بیان کنم ،باید بگویم زمان��ی که پیامبر دعوت خود را از مکه آغاز کرد،
کس��انی که این پیام را مخالف عقاید خود میدیدند ،در مقابل این پیام و کس��انی که آن را پذیرفتند ،ایستادند .اما
اولین جایی که این دین پذیرفته ش��د ،آفریقا بود .وقتی که با ایمان آورندگان مقابله ش��د ،پیامبر(صل اهلل عليه و آله وس��لم)
فرمودند که در حبش��ه -اتیوپی فعلی -پادشاهی عادل و مسیحی حاکم اس��ت پس برخی باید به آنجا مهاجرت
کنند و این نشانگر جهانی بودن پیام ایشان است.
حدود هشتاد و پنج نفر از اصحاب پیامبر(صل اهلل عليه و آله وسلم) به آنجا مهاجرت کردند و نجاشی  -نجاشی لقب پادشاهان
حبش��ه در آن زمان بوده اس��ت -آنها را پذیرفت و پناه داد .به آنها گفت آزادند در صلح و آرامش در س��رزمین او
زندگی کنند و این زمینۀ ش��کلگیری یک جامعۀ اس�لامی را در آفریقا  فراهم کرد و کس��ی تا پایان عمر نجاشی
نمیدانست که خود  او نیز مسلمان است تا زمانی که از دنیا رفت و پیامبر در آن روز فرمود امروز برادرتان را از دست
دادید ،بنابراین باید بر او نماز بخوانید و ایده «صاله الغائب» -نماز بر شخصی که حضور ندارد -مطرح شد.
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معموال پیکر را در مقابل خود قرار میدهید و نماز میخوانید .ولی پیکر نجاشی در حبشه بود و پیامبر در مدینه بر
وی نماز گزارد .آموزه های امام رضا(عليهالسالم) نیز جهان شمول است.

امام رضا(عليهالسالم) برای امروز ما چه پیامی دارند؟
امروز ایران به مرکز جدیدی برای نشر معارف اهل بیت(عليهم السالم) تبدیل شده و این ها همه به برکت هجرت  عالم آل
محمد(صل اهلل عليه و آله وسلم) به این سرزمین است.
امام رضا(عليهالس�لام) به م��ا آموختند راه حل اختالفات و اندیش��ه های مختلف عقالنیت و حکمت اس��ت نه جنگ و
درگیری و خونریزی .ما تجلی این عقالنیت و حکمت را در مناظرات امام رضا(عليهالس�لام) با فرق اس�لامی  و مذاهب و
ادیان دیگر می بینیم .امام رضا(عليهالس�لام) درخت خرد ،عقالنی��ت و گفتگو با ادیان و مذاهب را بنا نهادند .امروزه این
درخت در جمهوری اسالمی رشد کرده و تجلی یافته است.
جناب عالمه زکزکی! شیعیان نیجریه تا چه اندازه حضرت ثامن الحجج(عليهالسالم) را میشناسند؟
امام رضا (عليهالس�لام) را «غریب الغربا» میدانند و حقیقتا نیز آن حضرت غریب زیس��تند ،غریب به شهادت رسیدند و
در س��رزمینی غریب به خاک سپرده شدند ،اما امروز ش��رایط دگرگون شده است .امام رضا (عليهالسالم) امروز در میان
خادمان و محبان خویش قرار دارند و لذا دیگر غریب نیستند.
در آن نقطه از جهان که من زندگی میکنم ،امام رضا (عليهالس�لام) همچون سایر ائمه معصوم(عليهم السالم) ،کمتر شناخته
شده بودند .هرچند اوضاع در حال دگرگونی است.
امام رضا (عليهالس�لام) در گذشته مثل امروز ،در نیجریه شناخته ش��ده نبودند .امروزه در نیجریه جلسات تفسیر قرآن
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براس��اس تفاس��یر امام رضا (عليهالس�لام) برگزار می ش��ود؛ به ویژه در ماه مبارک رمضان .مردم بس��یار این جلسات را
میپسندند و از این طریق با امام مانوس می شوند.
من خودم جلس��ات تفس��یر قرآن بر اس��اس احادیث امام رضا (عليهالس�لام) دارم که بعضا پخش زنده می شود بيشتر
مباحثي كه به ش��خصه در جلسات تفس��ير خود مطرح ميكنم ،برگرفته از تفس��ير عال ِم آل رسول ،حضرت امام
رضا(عليهالس�لام) است؛ تفاسیر امام رضا (عليهالس�لام) از قرآن بسیار پرمغز و با معناست و با دیگر تفاسیر متفاوت و با شرایط
امروز دنیا بس��یار سازگار است؛ چرا که میتوان از آن ایدههای تقریبی به دست آورد و بسیاری از علمای اهل سنت
امروز به دنبال کتاب «عیون اخبار الرضا» در نیجریه هستند.
امروز میتوانم ادعا کنم که غبار غربت از چهره امام رضا (عليهالس�لام) زدوده شده و بسیاری از مسلمانان نیجریه ایشان
را میشناسند.
در این فرص�ت محدود س�والی درباره وضعی�ت فعلی مس�لمانان در نیجریه دارم.ش�یعیان در چه
وضعیتی بسر می برند؟
در ابتدای حرکت اسالمی در نیجریه تعداد مس��لمانان به تعداد  انگشتان دست بود اما به لطف الهی ،اکنون تعداد
شیعیان این کش��ور به میلیون ها نفر رسیده اس��ت .به برکت انقالب اس�لامی ایران و آموزه های امام راحل(ره)،
معارف ناب اهل البیت (عليهم السالم) به دورترین نقاط جهان از جمله کشورهای آفریقایی و نیجریه رسیده است.
اکنون میلیون ها نفر در کش��ور نیجریه متاثر از آرمانهای امام خمین��ی(ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری،
حرکتهای ضداس��تکباری و ظلم س��تیز خود را آغاز کردهاند و ادامه دهنده مکتب اهلبیت(عليهم الس�لام) هس��تند.
مسلمانان نیجریه فرهنگ اهلبیت(عليهم السالم) را سرلوحه کار خویش قرار دادهاند.
گرچه دشمنان ما به خشونت متوسل شده اند ،به ما حمله می کنند ،ضربه می زنند ،ما را می کشند اما ما قدرتمند
تر می شویم .تعداد شیعیان در نیجریه روز به روز در حال افزایش است و روز به روز قدرتمند تر می شوند.
جناب عالمه با تالش های مجاهدانه شما شاهدیم دهه کرامت و ایام میالد امام رضا(عليهالسالم) در نیجریه
با شکوه خاصی برگزار می شود که مایه افتخار همه مسلمانان است....
سال قبل در دهه کرامت پرچم بارگاه امام رضا(عليهالسالم) در حسینیه  بقیه اهلل(عج) شهر زاریا به اهتزار در آمد در این
مراسم هزاران نفر شرکت کردند که بسیار دیدنی بود.
این مراس��م که با حضور هزاران تن از مردم نیجریه برگزار ش��د و س��ه روز متوالی به طول انجامید .این اقدام تاثیر
ش��گرفی بر معرفت یافتن مردم منطقه نسبت به امام رضا (عليهالس�لام) بر جای گذاشت .امسال نیز در ایام دهه کرامت
این بیرق به اهتزاز درخواهد آمد1.
در س��الهای پیش از آن ،مراسم میالد امام رضا (عليهالسالم) محدود به توزیع شیرینی میان مردم بود ،اما مراسم سال
گذش��ته تجلی معرفت افزایی مردم بود و امسال نیز برآنیم تا بر معرفت مردم نسبت به امام رضا (عليهالسالم) بيفزاييم و
همان شور سال گذش��ته را در میان آنان برانگیزیم ،لذا در مراسم میالد امام رضا (عليهالسالم) در سال جاری نیز پرچم
متبرک آستان مقدس حضرت رضا (عليهالسالم) توسط خادمان رضوی به همراه چند نفر دیگر به نیجریه برده میشود
و بر فراز حسینیه بقیه اهلل (عج) به اهتزاز درخواهد آمد.
-1این گفتگو در ایام دهه کرامت سال 94انجام شده است.
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انش��ااهلل امسال مراسم بزرگداش��ت میالد امام رضا (عليهالس�لام) به مدت یک هفته تمام در نیجریه برگزار خواهد شد.
همچنین در ابتدای ماه ذی القعده ،مراس��م گرامیداشت میالد حضرت معصومه (سالم اهلل علیها) برای نخستین
بار در نیجریه برگزار شد و اين اولين بار است که بزرگداشت دهه کرامت را به طور باشکوه در نیجریه آغاز میکنیم.

جناب عالم�ه! این افتخار برای ماس�ت که میزبان حضرتعالی در س�یزدهمین دوره جش�نواره بین
المللی امام رضا(عليهالسالم) هستیم ،جنابعالی با دست اندرکاران جشنواره در سراسر کشور و حتی خارج
از کشور چه حرف ناگفته ای دارید؟
مایه مباهات من است که برای حضور در جمعی دعوت شده ام که از آن به عنوان مجمع خادمان فرهنگ رضوی یاد
میشود .هنگامی که دعوتنامه حضور در این مجمع را دریافت کردم ،در پاسخ گفتم که با توجه به خدمات ناچیزی
که به ساحت مقدس امام رضا (عليهالسالم) انجام داده ام ،به خود میبالم که مرا خادم فرهنگ رضوی دانستهاند.
مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا(عليهالس�لام) ،در صحبت هایش��ان از بعضی از ما مثل شخص من به طور ویژه نام
بردند و از ما تجلیل کردند که من از ایش��ان تش��کر می کنم .همگی در ایام میالد امام رضا(عليهالسالم) مدیون زحمات
ایشان و سایر دست اندرکاران جشنواره امام رضا(عليهالسالم) هستیم .زحمات ایشان باعث شد ما در ایران حضور یابیم
و من به نمایندگی از همه کشورهایی که در این برنامه های متنوع حضور داشتند از جناب جعفری و همکارانشان
تشکر می کنم.
خداوند ش��ما را مورد رحمت خود قرار داده است که توفیق  خدمت به امام رضا(عليهالسالم) و مجاوران ایشان را دارید.
اما بدانید هر مقام ،جایگاه و فرصتی با مس��ئولیت همراه اس��ت؛ مسئولیت ش��ما میهمان نوازی از میهمانان امام
رضا(عليهالسالم) است .بنابراین ،هر آنچه می توانید برای امام رضا(عليهالسالم) انجام دهید .
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این امر با ایجاد ش��بکه های تلویزیونی و وب س��ایت ،به زبان های مختلف و همچنین دعوت مردم از نقاط مختلف
جهان برای ش��رکت در این جشنواره ممکن اس��ت زیرا این افراد پیام  امام رضا(عليهالس�لام) را با خود به نقاط مختلف
جهان می برند؛ از این منظر ،بنیاد امام رضا(عليهالس�لام) ،تالش های زیادی در راستای گسترش فرهنگ رضوی انجام
داده است .به همه دست اندرکاران جشنواره امام رضا(عليهالسالم) می گویم«:جزاکم اهلل خیر».
چه توصیه ای به خدمتگزاران امام رضا(عليهالسالم) دارید؟
اینکه به زائران تا می توانید خدمت کنید .الحمداهلل مش��هد در این چند س��ال رشد زیادی داشته است .اما باز هم
باید تمام تالش خود را بکنید که میهمانان تا حد امکان احساس راحتی کنند تا اشتیاق زیارت مشهد برای دفعات
زیاد را داشته باشند.

وقتی ش�ما و دیگر خادم�ان فرهنگ رضوی ،از جش�نواره ام�ام رضا(عليهالس�لام) به کش�ورهای تان باز
گردید،چه پیامی را از کشور امام رضا(عليهالسالم) با خود خواهید برد؟
صحبت کردن درباره امام رضا(عليهالس�لام) و آنچه درباره ایش��ان مطرح اس��ت صرفا به کتاب ها ،مقاالت ،همایشها،
انس��ان ها و س��اختمان هایی که ما در آن زندگی می کنیم منحصر نمی ش��ود .ما باید آنچه که امام رضا(عليهالس�لام)
فرمودهاند را در وجودمان نهادینه کنیم .خیلی مهم اس��ت که این آداب در رفتار ما متجلی ش��ود .باید ادب ،جهاد،
عقالنیت ،تالش ،صبر و  ...را از حضرت یاد بگیریم و به آن عمل کنیم.
جنابعالمهشیخزکزکیبهعنوانآخرینسوال؛بفرماییدآیندهجهاناسالمازنگاهشماچگونهاست؟
در ش��رایطی هس��تیم که بین عقالنیت و خش��ونت نبرد س��ختی در گرفته .طرف مقابل به زور متوسل شده و ما
درجبهه عقالنیت قرار داریم .این خش��ونت ها و تنش ها هم ادامه می یابد .دلیل اس��تمرار آن این است که کسانی
که به خشونت روی آورده اند حاضر نیس��تند از طریق منطق و عقالنیت مشکالت را حل کنند پس جنگ را ادامه
میدهند .اما در نهایت حکمت و عقالنیت پیروز خواهد شد.
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سرزمین  72ملت میزبان جشنواره امام رضا (عليهالسالم)

سردار حسن :ایران در پناه امام رضا(عليهالسالم) همیشه عزتمند است
چه میتوان نوش��ت در معرفی مردی که جزء جزء زندگی اش با امام هشتم (عليهالسالم)پیوند خورده ،کسی که معجزه
امام رضا(عليهالس�لام) را علنی در زندگی اش دیده و اس��م پس��رش را رضا گذاشته است .چه کس��ی جرات دارد بگوید
میتواند حق مطلب را ادا کند و درباره او آنطور که خودش هست و زندگی میکند حرف بزند؟
اعتراف میکنم کلمات عاجز و ناتوانند از توصیف عش��قی که در قلب او نس��بت به ائمه(عليهم الس�لام) جریان داشت و
اخالصی که در کارهایش دیده میشد و آرامشی که در عمق چشم هایش بود.
زندگی اش پر از رازهای ناگفته بود ،رازهایی که هر انس��انی را دچار ش��گفتی ،هیجان و البته حسرت میکرد .این
ش��گفتی و اعجاب آور بودن برای من که اولین بار بود میدیدمش و با او همکالم میشدم بیشتر هم شده بود .لذتی
در این گفت و گوی ،چند س��اعته بود که حاضر نیس��تم با هیچ چیز عوضش کنم .باید بگویم که این مصاحبه جزو
بهترین خاطره های دلنشین حرفه خبرنگاری ام بوده است.
«س��ردار حسن» در شهر «نوگانوان سادات» در ش��مال هند زندگی میکند .شهری که همه ساکنان آن سادات و
از نسل امام چهارم(عليهالس�لام) هستند .او بنیان گذار جشنواره امام رضا(عليهالسالم) در منطقه «نوگانوان سادات» است و
سالهاست که جشنواره را در ایام دهه کرامت برگزار میکند .هم چنین کتابی درباره امام به زبان هندو نوشته است.
در شب میالد امام رضا(عليهالس�لام) وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمیاز سردار حسن به پاس تالشهایش در عرصه ترویج
فرهنگ رضوی تقدیر کرد .آنچه در ادامه میخوانید گفتگوی ما با این مرد بزرگ و دوست داشتنی است:
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هند به سرزمین 72ملت مشهور است چرا؟
چون ادیان و مذاهب مختلف در این کشور زندگی میکنند                         .
شما در کدام شهر این کشور متولد شدید؟
در یک روس��تای سر سبز و کوهستانی به نام «سانکهنی» ،در «بلند ش��هر» .دلیل اینکه «بلند شهر» نامیده شده
این است که بر روی یک کوه بلند قرار گرفته .این شهر در  100کیلومتری دهلی نو و در شمال هند قرار دارد .شغل
مردم روس��تایی که در آن به دنیا آمده ام کشاورزی است و گندم ،ذرت ،انبه و ...محصوالتشان میباشد .هم اکنون
هم در شهر نوگانوان سادات زندگی میکنم.
اسم شما سردار است که در فارسی هم این کلمه را داریم درباره اسم تان توضیح میدهید؟
سردار اسم کوچک من است و حسن هم فامیلی ام .وقتی مدرسه میرفتم معلمیداشتم که به شوخی میگفت این
س��ردار همه است .در هند از روی اسم میتوان فهمید این فرد مسلمان است یا هندو  و حتی میتوان فهمید شیعه
است یا اهل تسنن.
در منطقه ای که هستید حوزه علمیه هم دارید ؟
من خودم استاد حوزه علمیه جامع باب العلم هستم.
چه درسی تدریس میکنید؟
فلسفه
هر وقت صحبت فلسفه میشود آدم ناخوداگاه یاد هند میافتد که سرزمین فیلسوفان است...
بله! فیلسوفان احساسی
شما هم آدم احساسی هستید؟
بله عاطفی و احساسی
تمایل دارم درباره فعالیت هایی که در نوگانوان سادات انجام میدهید توضیح دهید....

همان طور که گفتم؛ محل فعالیت من ش��هر نوگانوان س��ادات در شمال هند است .ش��ش سال است که در حوزه
علمیه این ش��هر تدریس میکن��م و از همان زمان فعالیت های فرهنگی و مذهب��ی در منطقه انجام میدهم .یک
وبسایت و ده وبالگ دارم ،مدیر موسسه فضائل هستم و تاکنون شش عنوان کتاب تالیف و منتشر کرده ام.
درباره امام رضا(عليهالسالم) هم کتابی تالیف کرده اید؟
بله کتاب«راهنمای حق» که به زبان هندی است و امسال رونمایی شد .در زمان رونمایی یک مسابقه کتابخوانی از
این کتاب برگزار شد که بیش از  600دانشجو از سه دانشگاه و 16کالج در آن شرکت داشتند.
از دیگر فعالیت های ما برگزاری مراس��م عزاداری حضرت فاطمه(سالماهللعليها)  در ایام فاطمیه است که پنج روز مراسم
مخصوص مردان و پنج روز هم مخصوص بانوان برگزار میشود.
عالوه بر آن در مناسبت های مختلف همایش برگزار میکنیم .مثال همایش اخیر ما درباره نامه مقام معظم رهبری
به جوانان اروپایی بود .خدا را ش��کر توانس��تیم این نامه را بین هندوها و مسلمانان پخش کنیم که به خوبی همگی
حتی اهل سنت نیز از آن استقبال کردند.
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شنیده ام در شهر نوگانوان سادات جشنواره امام رضا(عليهالسالم) را برگزار میکنید در این باره بگویید..
از چند س��ال قبل جشنواره امام رضا(عليهالسالم) را در این منطقه که همگی سادات و از نسل امام زین العابدین(عليهالسالم)
هستند ،برگزار میکنیم .نشست هایی از قبیل مسابقات قرآن برای دانشجویان شیعه و اهل سنت برگزار کردیم تا
عامل وحدت مذاهب باشد چرا که در سبک زندگی امام رضا(عليهالسالم) داریم که ایشان با همه ادیان و مذاهب تعامل
و ارتباط خوبی داشتند.
عالوه بر این هر س��اله در ایام میالد حضرت دو س��مینار با موضوعات مختلف برگزار میکنیم که امس��ال موضوع
س��مینار «س��بک زندگی امام رضا(عليهالسالم) برای غیر مس��لمین» بود و علما و دانش��مندانی که آمده بودند در این
باره صحبت کردند .هرس��اله یک کتاب درباره امام رضا(عليهالس�لام) به زبان هندو تالیف و چاپ و در حاش��یه برگزاری
جشنواره امام رضا(عليهالس�لام) رونمایی میکنیم .برگزاری نمایش��گاه عکس حرم ،مسابقات نقاشی و خطاطی نیز از
دیگر برنامه های جشنواره است.
البته در منطقه ما قبل از برگزاری جش��نواره ،جشن دیگری برای امام رضا(عليهالسالم) برگزار نمیشد که خوشبختانه
توانس��تیم اولین جشن را برگزار کنیم  .در تالشیم این مراسم را نهادینه کنیم و برنامه ریزی کرده ایم از سال آینده
برگزاری جشنواره را به چند شهر دیگر نیز گسترش دهیم.

درباره جشنواره امام رضا(عليهالسالم) چه دیدگاهی دارید؟
جش��نواره از همه ابعاد بس��یار عالی بود و همه را تحت تاثیر قرار داد و الگویی ش��د که ما تالش کنیم با تاسی از این
جش��نواره پس از این برنامه هایمان را باکیفیت بیش��تری برگزار کنیم .من فکر نمیکنم در هیچ کشوری به قوت
این جش��نواره برای امام رضا(عليهالس�لام) برنامه ای برگزار شود .من از دست اندرکاران جشنواره یاد گرفتم تاجایی که
میتوانم تالش کنم تا برنامه ها کیفیت بهتری داشته باشد.
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در میان مسلمان ها حق امام رضا(عليهالسالم) هنوز شناخته شده نیست .من امیدوارم جشنواره فرصتی باشد که همه
به این وسیله ایشان را بشناسند.
درس��ت است که ش��ما میزبان بودید ولی در حقیقت امام رضا(عليهالس�لام) و حضرت معصومه(س�لاماهللعليها)  میزبان های
اصلی بودند و آنها کارها و برنامه ها را هدایت میکردند .بدانید ما به خودمان میبالیم که امام رضا(عليهالسالم) ما را قابل
دانستند  و به مراسم خودشنان دعوت مان کردند.
من از همه دس��ت اندرکاران جش��نواره تشکر میکنم کلمه ای ندارم که در پاس��خ زحمات شما به کار برم و الفاظ
هیچ یک از ما قادر به تشکر از شما نیست .انشااهلل که امام رضا(عليهالسالم) موجب شفای همه شما در روز محشر باشند.
یکی از مسائل جالبی که در این سفر دیدم حضور دبیر جشنواره بین المللی امام رضا(عليهالسالم) با آن تواضع ،سادگی
و فروتنی مثال زدنی در میان ما بود .ایشان به سادگی و گرمیاز میهمانان و مدعوین جشنواره استقبال میکردند
و من این مساله را خیلی دوست داشتم .بنده نظیر این افراد را فقط در جمهوری اسالمیدیده ام .امام خمینی(ره)
اینگونه بودند و مسئوالن جمهوری اسالمیهم س��عی دارند مثل امام خمینی(ره) ساده زیست باشند که من این
را در شخصیت مدیرعامل بنیاد امام رضا(عليهالسالم) که حاال ما او را مدیرعامل خودمان هم میدانیم دیدم .به نظر من
این باید برای همه ما مسلمانان درس باشد و همه ما باید اینگونه باشیم.
شما خیلی خوب فارسی حرف میزنید...
چون چند سالی را در ایران زندگی کرده ام.
برای تحصیل به ایران آمده بودید؟
بله! در مجتمع امام خمینی(ره) قم تحصیل میکردم.
در چه رشته ای؟
در رش��ته کالم اسالمیاز جامعه المصطفی العالمیه فارغ التحصیل شده ام .در رشته زبان و ادبیات اردو هم مدرک
دکترایم را از هند گرفتم.
از آخرین باری که به ایران آمدید چقدر میگذرد؟
یکسال .من با امام رضا(عليهالسالم) عهد کردم تا زنده ام هر سال و به هر طریقی شده خودم را به مشهدشان برسانم.
دلیل این عشق سرشار چیست؟
ائمه(عليهم الس�لام) نور واحدند ولی زندگی هر یک از ما ش��یعیان با یکی از ائمه (عليهم السالم) گره بیشتری خورده که درباره
من امام رضا(عليهالس�لام) ،نقش بسیار تاثیرگذاری داشته اند .امام رضا (عليهالس�لام) لطفشان به من خیلی زیاد بوده است.
من وقتی طلبه ش��دم و برای تحصیل در حوزه علمیه قم ،به ایران آمدم حس��م میگفت به دعوت امام رضا(عليهالسالم)
آمده ام تا در کشورش��ان معارف دینی را یاد بگیرم .هرجای زندگی ام را  هم نگاه میکنم جلوه ی کرامت های امام
رضا(عليهالسالم) را میبینم .به دلیل عشق به ساحت امام رضا(عليهالسالم) اسم تنها پسرم را رضا گذاشتم.
«رضا» اسم زیبایی است! این اسم چگونه انتخاب شد؟
بخاطر اینکه پسرم را  با توسل به امام رضا(عليهالسالم) از ایشان گرفتم.
آیا میخواهید ماجرای آن توسل را برای مخاطبان ما تعریف کنید؟
بله! حتما! من مجرد بودم که برای طلبگی به قم آمدم ،بعد ازدواج کردم و همس��رم را آوردم تا در قم زندگی کنیم.
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چند وقت بعد ،خانمم بیمار ش��دند ،با یکی از دوستانم ایش��ان را به درمانگاه اهل بیت(عليهم السالم) قم بردیم و متوجه
شدیم ،او باردار است .چند ماه  بعد دوباره حال ایشان بد شد ،وقتی به درمانگاه مراجعه کردیم پزشک تشخیص داد
که بچه در شکم مادرش مرده است .داروهایی هم دادند تا بچه مرده ،کامل از بدن خارج شود.
بعد این اتفاق من و خانم برای زیارت به مشهد آمدیم .بعد از زیارت ایشان را به هتل رساندم و دوباره خودم به حرم
برگش��تم .دوستی داشتم که همان موقع به من زنگ زد و از حال همس��رم پرسید .گفتم یک مقدار کسالت دارند.
او گفت :تو نزد کس��ی هستی که رئوف اس��ت و خیلی از گره ها را باز میکند .برو و کنارضریح امام رضا(عليهالسالم) ،به
حضرت زهرا(س�لاماهللعليها)  توس��ل کن .من هم آن شب حرم ماندم و هزار بار س��وره کوثر را کنار ضریح خواندم .وقتی
صبح برگش��تم هتل .خدمه هتل که یک خانم مس��ن بود به من گفت :پس��رم خانمتان حامله است ،چرا تنهایش
گذاش��تید؟ گفتم نه باردار نیستند .قبال حامله بودند که مش��کلی پیش آمد و بچه نماند .او گفت بنظر من یک بار
دیگر همسرتان را دکتر ببرید .گفتم من در مشهد دکتری را نمیشناسم ایشان آدرس خانم دکتری را به من دادند
و گفتند که به مطب او بروید ،من هم با همس��رم پیش خانم دکتر رفتیم .ایشان سونوگرافی کردند و گفتند :فرزند
ش��ما سالم اس��ت! ما که خیلی تعجب کرده بودیم ،داروهایی که دکتر قبلی در قم به همسرم داده بود را به او نشان
دادیم .ایشان گفت امکان ندارد کسی با خوردن این دارو ها بچه اش زنده بماند .وقتی من یک ذره آرامشم را بدست
آوردم یاد ماجرای توسل دیش��ب افتادم و یادم آمد پیش کسی بودم که به امام الرئوف در بین ائمه(عليهم السالم) شهره
هستند .بخاطر همین وقتی پسرم به دنیا آمد اسمش را رضا گذاشتیم.

امام رضا(عليهالسالم) ویژگی های زیادی دارند شما ایشان را با کدام ویژگی میشناسید؟
اول اینکه امام رضا(عليهالس�لام) بس��یار رئوف هس��تند حتی با گنهکاران با مهربانی و رافت برخورد میکنند .ولی یک
ویژگی دیگر حضرت که خیلی در ذهن من جا گرفته ،حدیث خود ایش��ان است که میفرمایند :هر کس به زیارت
من بیاید در سه جا او را مالقات میکنم....
من این نکته را درباره هیچ امام دیگری نخواندم و از این جهت جایگاه امام رضا(عليهالسالم) را خیلی ویژه میدانم.
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حرم که میروید چه لحظه هایی را تجربه میکنید؟ بین شما و امام چه میگذرد؟
همه حرف ها را نمیشود گفت .من به امام رضا(عليهالسالم) حرف هایی را میگویم که به هیچ کس دیگر نمیتوانم بگویم
به هیچ انسان دیگری نمیشود آن حرف ها را گفت ولی به امام رضا(عليهالسالم) میشود چون امام از  ته قلب ما باخبرند.
وقتی خدمت امام رضا(عليهالس�لام) میرس��م احس��اس قدرت میکنم .احس��اس اینکه در این دنیا حامیو پشتیبان
بزرگ و بی نظیری دارم که همیشه هوای من را دارد .انگار مراقب من و همه عالقمندان و ارادتمندانش است و من
مطمئنم چون او جلوه مهر و رأفت است هرچه بخواهم ،به من میبخشد.
قب�ل مصاحبه به من گفتید کربال و ح�ج هم رفته اید اما حرم امام رضا(عليهالس�لام) متف�اوت از همه مکان
هاست در این باره بگویید...
بله! من حج رفته ام .کربال هم چندین بار مشرف شده ام حتی در زمان صدام .ولی چیزی که حرم رضوی را متفاوت
میکند این اس��ت که امام هش��تم در کش��ور و در میان مردمیقرار گرفته اند که  قدر امام را میشناسند به خاطر
همین نه تنها غریب نیستند بلکه سلطان و امام عرب و عجم میباشند .چون میهمان سرزمینی هستند  که به امام
رضا(عليهالسالم) و مرتبه ایشان آشنایند.
حرم ایشان آنچنان باشکوه ساخته شده که  وقتی حرم میرویم واقعا احساس میکنیم در خدمت پادشاه هستیم
ولی وقتی به بقیع میرویم احس��اس غربت و غم میکنیم؛ چون میزبان قدر این ائمه(عليهم الس�لام) را نمیشناسد .در
زم��ان صدام هم در کربال وضع همین بود ،اما الحم��داهلل االن دارد کارهای خوبی انجام میگیرد تا غربت حرم امام
حسین(عليهالسالم) و حضرت عباس(عليهالسالم) هم از بین برود.
من خیلی حس��رت میخورم از این که هر چه امام رضا(عليهالس�لام) در ایران ش��ناخته شده اس��ت ،متاسفانه در میان
بقیه کش��ورها به عنوان مثال در بین شیعیان و مس��لمانان هند شناخته شده نیس��تند .در شهر محل اقامت من
امامحسین(عليهالس�لام) عاشقان بسیاری دارند و در ایام محرم مراسم های باشکوهی برگزار میشود .مردم پولشان را
در طول سال جمع میکنند تا در محرم برای سیدالش��هداء نذری بدهند .در محرم سفره های نذری برپا میشود

که نظیر آن را در هیچ کش��وری حتی در ایران ندیده ام .خیابان ها را میبندند و توی خیابان س��فره پهن میکنند
و جمعیت زیادی بر س��ر سفره نذری مینش��ینند .یک مدل غذا شبیه حلیمیکه در ایام محرم در ایران میپزند ما
می پزیم که خیلی تند اس��ت مثل همه غذاهای هندی .یک نوع بریانی هم در ایام محرم داریم که با گوش��ت پخته
میش��ود و خیلی خوشمزه اس��ت و با برنج به عزاداران میدهند.کال شیعیان هند رسم دارند بهترین غذاها را برای
عزاداران حسینی بپزند.
پس محرم های باشکوهی دارید؟
مراسم محرم شیعیان هند خیلی پرشور و دیدنی است2 ،ماه و 10روز عزاداری داریم.
یعنی تا اربعین؟
نه .تا 19روز بعد از اربعین.
چرا؟
ما تا هشتم ربیع االول که  شهادت امام حسن عسکری(عليهالسالم) است ،عزاداری میکنیم و رخت سفید و سیاه عزا را
از تن مان در نمیآوریم.
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یعنی لباس عزاداری شما سفید است؟
در هند بر خالف ایران لباس س��فید لباس ش��ادی نیست بلکه قرمز لباس شادی اس��ت مثال لباس عروس در هند
قرمز است نه سفید .رنگ سفید در کشور ما وسط است که هم با غم و هم شادی سازگار است .ما در مراسم عزاداری
سفید هم میپوشیم.
امیدواریم روزی برسد که ایام میالد و شهادت امام رضا(عليهالسالم) همین قدر باشکوه در هندوستان برگزار شود.
به نظر شما هجرت امام رضا(عليهالسالم) چه تاثیری بر سرزمین ایران گذاشته است؟
منزلت و جایگاهی که ایران در جهان دارد را هیچ کش��وری ندارد .چون ایران امام رضا(عليهالس�لام) را دارد و من اعتقاد
دارم ایران در پناه امام رضا(عليهالس�لام) همیشه عزتمند و پیروز خواهد ماند .شیعیان با افتخار به ایران نگاه میکنند و
چشم امید شان به این کشور است.
در شرایط فعلی کشور ما ،حضور امام رضا(عليهالسالم) در این سرزمین چقدر تاثیرگذار بوده؟
معلوم نیست فشاری که در این دوره بر ایران وارد شد اگر بر کشور دیگری وارد میشد چه بر سر آن کشور میآمد.
ولی دیدیم به لطف امام هشتم(عليهالس�لام) ایران تحریم ها و فش��ارهای سختی را تحمل کرد و این دوران را پشت سر
گذاشت .این ها همه از امام رضا(عليهالسالم) و پشتیبانی ها و حمایت های ایشان است.
پس به قول شهید عماد مغنیه ما همیشه پیروزیم...
حتما ما و ش��ما پیروزیم .ما مثل بقیه زندگی نمیکنیم .فرزندان ما مثل دیگ��ران زندگی نمیکنند .رهبران ما را
ببینید چطور جان میبازند؛ در میدان جنگ ،جهاد و در دفاع از اس�لام به شهادت میرسند .ما وارث راهی هستیم
که آنها برایمان به ارث گذاشتند .
ما میایس��تیم حتی اگر فقط جانمان برایمان مانده باشد آن وقت همان جان را هم میدهیم .ما از حق نمیگذریم
حتی اگر مثل زینب(عليهالسالم) در کاخ یزید تنها باشیم ،ما فریاد خواهیم زد .حتی اگر حنجره هایمان از این فریاد زدن
پاره ش��ود .ما به راحتی از کنار این دین و مذهب نخواهیم گذشت .مدافعان حرم شعاری دارند که «کلنا عباسک یا
زینب(س�لاماهللعليها) » .ما در هر لحظه زندگی ای��ن جمله را برای خودمان و فرزندانمان تکرار خواهیم کرد .ما از چیزی
نمیترسیم ،در برابر ظلم سکوت نمیکنیم و تا پای جان ایستاده ایم.
مس�لمانان هند هم مثل بقیه مس�لمانان ،ایران را کش�ور امام رضا(عليهالس�لام) و حضرت معصومه(س�لاماهللعليها)
میدانند؟
بله! ش��یعیان هند وقتی درباره ایران حرف میزنند ،ایران را کشور امام رضا(عليهالس�لام) ،حضرتمعصومه(سالماهللعليها)  و
امام زمان(عج) میدانند.
شماشبمیالدامامرضا(عليهالسالم) درحرممطهررضویبودیدازآنشبباشکوهبرایمانبگویید...
آن ش��ب حرمیرا دیدم که میزبان خیل عظیم عاشقان رضوی بود .عاشقان امام هشتم(عليهالسالم) همه صحنها را پر
کرده بودند .من میدانستم امام رضا(عليهالسالم) آنقدر رئوفند که همه را میپذیرند.
اولین بار بود در میالد امام رضا(عليهالس�لام) مشهد بودم .در عمرم این همه شور و نشاط ندیده بودم .قبال یکبار در شب
میالد حضرت زهرا(سالماهللعليها)  مشهد بودم ولی این طور نبود.
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همیشه به عنوان زائر به حرم رضوی میرفتید اما این بار
به عنوان خادم نمونه فرهنگ امام رضا (عليهالس�لام) به مشهد
آمدید و به زیارت امام رفتید چه حسی داشتید؟
همین قدر بدانی��د افتخاری باالتر و بزرگ ت��ر ازدریافت عنوان
خادم نمونه فرهنگ رضوی در زندگی نصیبم نش��ده و نخواهد
ش��د .جش��نواره امام رضا(عليهالس�لام) بزرگ ترین افتخار زندگی را
نصیبم کرد .هر چه فک��ر میکنم هرگز خودم را مس��تحق این
لطف نمیدانم .کارهایی که من انجام داده ام خیلی ناچیز است.
راس��تش تا وقتی دعوتنامه نیامده بود ،نمیدانس��تم از فعاالن
فرهنگ رضوی در سراسرجهان برای اختتامیه جشنواره دعوت
میکنند و برنامه اینگونه است .از امام رضا(عليهالسالم) بابت این لطف و افتخاری که نصیبم کردند ،خیلی تشکر کردم.
اولین بار که مشهد آمدید را یادتان هست؟
بله آن زمان18سالم بود.دقیقا  19سال قبل.
پس االن 37سال دارید؟
بله.
در چند سالگی ازدواج کردید؟
در  22سالگی.
چند فرزند دارید؟
 2فرزند .یکی رضا که 12ساله است و دیگری زهرا که  4ساله است.
گفتید همسرتان در مهریه شان زیارت امام رضا(عليهالسالم) گذاشتند؟
بله مهریه خانم 107روپیه و یک زیارت حرم امام رضا(عليهالسالم) است.
کسی قبل از همسرشما چنین مهریه ای یعنی زیارت امام رضا(عليهالسالم)را گذاشته بود؟
قبالچند نفر از اقوام ما زیارت حرم امام رضا(عليهالسالم) را مهریه گذاشته بودند.
چیزی در ایران وجود دارد که بخواهید به آن غبطه بخورید؟
شما امام رضا(عليهالسالم) را دارید که هیچ کس ندارد  و به خاطر همین به شما غبطه میخورم.
چه حرف نگفته ای دارید که به مخاطبان ما بگویید؟
من سالهاس��ت مقلد مقام معظم رهبری هس��تم ولی تا حاال ایش��ان را از نزدیک زیارت نکرده ام .خیلی آرزو دارم
رهبری را مالقات کنم ولی هنوز میس��ر نشده .این آرزوی من است که تا حاال به کسی نگفته بودم و به شما گفتم تا
برایم دعا کنید.
انشااهلل که بزودی به این آرزویتان برسید.
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بانوی مبارز تونسی از عاشقانه هایش با امام رضا (عليهالسالم) می گوید

خدیجه سمعلی :روبروی ضریح امام رضا

(عليهالسالم)

لحظههای بی تکرار عمرم را تجربه کردم

جرقه بیداری اس�لامیدر  17دس��امبر 2010از منطقه ای فقیر نشین در شهر «س��یدی بوزید» تونس زده شد و
خودس��وزی یک جوان سبزی فروش بوزیدی آتشی را ش��عله ور کرد که هنوز آثار شعلههای سوزان آن با گذشت
چند سال ،در کشورهای مختلف زبانه میکشد.

«محمد ابوالعزیزی» در اعتراض به بی عدالتی ،خود را در مقابل ساختمان شهرداری شهر سیدی بوزید آتش زد و
همین اتفاق موجی از اعتراضات را در تونس و به دنبال آن در کشورهای همسایه چون لیبی ،مصر و...به راه انداخت
که نتیجه همه این اعتراضات و انقالب ها ظهور پدیده «بیداری اسالمی» در جهان عرب بود.
شهر کوچک س��یدی بوزید در قلب تونس که به عنوان خاستگاه بیداری اسالمی ،در تاریخ ثبت شده است ،زادگاه
یکی از خادمان نمونه فرهنگ رضوی س��یزدهمین جش��نواره بین المللی امام رضا(عليهالس�لام) ،نیز هست« :خدیجه
سمعلی» که یک جوان انقالبی است و در تظاهرات شهرسیدی بوزید در میدان البوعزیزی حضور پررنگی داشته،
اولین بار در س��ال  2012برای ش��رکت در همایش جوانان بیداری اسالمیبه ایران س��فر کرده است .در آن سفر
او و دیگر جوانان کش��ورهای اس�لامیبه دیدار مقام معظم رهبری آمده بودند و خدیجه خاطره آن دیدار ،به ویژه
س��خنرانی «فاطمه مغنیه» دختر «شهید عماد مغنیه» که به نمایندگی از جوانان کشورهای عرب زبان در حضور
رهبری سخن گفت را فراموش نکرده است.
او گرچه یک مبارز انقالبی اس��ت و فعالیت های سیاس��ی دارد اما دارای روحیه ای بس��یار لطیف و شاعرانه است    .
اطالعات دقیق و گسترده درباره کشورش تونس دارد و با هیجان درباره آنها صحبت میکند.
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در ش��ب باشکوه میالد امام رضا(عليهالس�لام) و در صحن جامع رضوی حرم مطهر با خدیجه به گفتگو مینشینم .نسیم
خنک ش��بانگاهی در حال وزیدن اس��ت ،حرم مملوء از زائرانی اس��ت که به ش��وق حضور در حریم مقدس ثامن
الحجج(عليهالسالم) آن هم در شب میالدش ،گویی امشب را چون شب قدر احیا گرفته اند .شادی در بزرگ ترین صحن
حرم و در بین هزاران زائری که حضور دارند موج میزند.
خدیج��ه لیوان��ی آب از آبخوری صحن برایم م��یآورد و با لبخند مهربانی میگوی��د :آب امام رضا(عليهالس�لام) برایت
آوردهام .این چند روز حسابی با هم صمیمیشده ایم .گاهی که مترجم نیست او به فارسی خیلی دست و پا شکسته
با من حرف میزند و گاهی من به جبرانش با عربی شکسته بسته با او همکالم میشوم .بعد همه این گفت و گو ها و
مزاح های این چند روز گذشته ،امشب شرایطی پیش آمده که حرفهای دلش را با بغض به من بگوید و من میفهمم
خدیجه امشب چه وداع سختی با امام رضا(عليهالسالم) خواهد داشت...
این گفتگو را از اینجا آغاز کنیم که اسالم چگونه وارد تونس شد؟
اس�لام حدود سال  70هجری قمری وارد تونس شد و هم اکنون 98درصد جمعیت کشور ما مسلمان هستند .هم
چنین مسيحيان ،یهودیان و تعداد بسیار کمیهم از  پیروان  بقیه ادیان در تونس  ساکنند.
تونس کشوری در شمال آفریقاس�ت و جالب آن که با وجود اینکه یک کشور آفریقایی است اما اکثر
مردم آن رنگین پوستند نه سیاه پوست.حاال شما خانم سمعلی دیگر چه نکته های راجع به کشورتان
میتوانید به ما بگویید؟
تونس ش��مالیترین کشور قاره آفریقاست و در س��احل دریای مدیترانه قرار دارد .زبان اکثر مردم این کشور عربی
است هر چند خیلی از مردم زبان فرانسه نیز میدانند.
تونس سرزمینی گرم و خش��ک است .بخش مرکزی آن از بیابانهای سنگالخی و بخش جنوبی آن نیز از شنزارها
پوشیده ش��ده ،اما شمال کش��ورمان که در س��واحل مدیترانه قرار دارد حاصلخیز و پوش��یده از جنگل است .در
ش��مالغربی تونس کوههایی کمارتفاع (دنباله ش��رقی رش��تهکوههای اطل��س) قرار دارد .چن��د دریاچه فصلی
زمستانی نیز در کشور وجود دارد که به دلیل گرمیهوا در تابستان خشک و پوشیده از نمک میشوند.
کش��اورزی ،معادن ،منابع طبیعی و صنعت نفت در اقتصاد تونس نق��ش مهمیدارند .زیتون ،انگور ،گندم ،میوه و
س��بزیجات از محصوالت مهم کشاورزی کشورمان است .منابع گرانس��نگ انرژی مثل نفت،گاز و  ...نیز در تونس
وجود دارد .نفت خام ،زیتون،روغن زیتون ،مرکبات ،آهن و سرب مهم ترین صادرات تونس هستند .بخش مهمیاز
درآمد کشور نیز از طریق صنعت توریسم تامین میشود.
تونس کشوری بسیار دیدنی است و هر ساله گردشگران بسیاری از سراسر دنیا و از جمله ایران راهی
تونس میشوند در این زمینه بیشتر بگویید...
بله! «مس��جد زیتونیه» به عنوان اولین مسجدی که در تونس بنا ش��د یکی از آثار تاریخی کشور ماست که شهرت
جهانی دارد و بعنوان یکی از زیباترین مساجد جهان ،هر ساله میزبان خیل عظیم گردشگران از کشورهای مختلف
جهان است که برای بازدید از این مس��جد زیبای تاریخی راهی تونس میشوند .بازار اصلی شهر تونس –پایتخت
کشور -به نام بازار سراجین از دیگر آثار تاریخی و دیدنی کشور ماست.
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سواحل شنهاي طالئي ،كش��تزارهاي زيتون و باغ های مركبات از يك س��و و آثار باقيمانده از دوران فينيقي ها،
كارتاژها ،رومي ها و عثماني ها همراه با معماري اس�لامي از س��وی دیگر ،تونس را در زمره کش��ورهای توریستی
جهان قرار داده است.
1
از جمله این دیدنی ها مجموعه تاریخی کارتاژ و منطقه زیبای س��یدی بوس��عید در ش��هر تونس میباشد .كوي
گلها ،كوي باغچهها ،منطقه بلودر که باغ وحش شهر در آنجا قرار دارد ،موزه ملي باردو العمران ،المناره والمنار از
دیگر مكانهاي ديدنی تونس هستند.
ش�نیده ام به تونس س�رزمین زیتون هم میگویند من همیش�ه فکر میکردم این صفت فقط درباره
کشور فلسطین به کار میرود...
تونس در کرانه دریای مدیترانه قرار دارد و ش��مال کشور از آب و هوای مدیترانه ای برخوردار است .از ویژگی های
آب و هوای مدیترانه ای وجود درختان زیتون اس��ت .هر کس��ی که وارد تونس میشود اولين چیزی که توجه او را
به خود جلب میکند ،درختان زيتونی اس��ت كه در همه جاي کش��ور تونس حت��ی در پيادهروها ،به راحتي يافت
ميش��ود به همين دليل به تونس س��رزمين زيتون ميگويند .باغهاي بزرگ زيتون كه خاص مناطق مديترانهاي
است به وفور در تونس ديده ميشود.
غذاهای تونسی هم در جهان مشهورند...
بله! برخی غذاهای ما مثل کوس��کوس ،سمبوسه تونسی ،خورشت س��یباج ،شاکشوکا و ماهی کاراملیزه با عسل و
کشمش شهرت بین المللی دارند و هر توریستی که وارد تونس میشود حتما این غذاها را تست میکند.
اطالعات خوبی درباره کشورتان دارید ،اما چقدر از ایران شناخت دارید؟
من به تاریخ و فرهنگ ایران بس��یار عالقه مندم و از دیدن این س��رزمین واقعا لذت میب��رم .در زبان ما برخی واژه
های فارس��ی مثل نارنج ،گلیم و ...وجود دارد ،برخی از خیابانهای ش��هر تونس با نام ش��اعران و فیلسوفان ایرانی
مثل حافظ ،مولوی ،خیام ،ابن سینا ،فارابی و رازی نامگذاری شده است و به همین سبب خیلی با این کشور غریبه
نیستم.
مخاطبان ما دوست دارند بیشتر از خود شما بدانند...
من اهل شهر سیدی بوزید کشور تونس و شیعه مذهب هستم .مادرم شیعه و پدرم اهل تسنن بودند .در حال حاضر
در مقطع دکترا و در رشته زبان شناسی عربی ،در حال گذراندن پایان نامه ام هستم.
موضوع پایان نامه دکتری ام بررس��ی مزارهای ش��ریف در جهان اسالم اس��ت که بطور خاص برروی مقام سیده
زینب(سالماهللعليها)  ،حضرت معصومه(سالماهللعليها)  ،حضرت امام رضا(عليهالسالم) و مسجد مقدس جمکران کار میکنم.
چه شد که حرم های مقدس قم و مشهد را موضوع پایان نامه خود قرار دادید؟
وقتی س��ال  2012به ایران آمدم به شهرهای مقدس مش��هد و قم   سفر داشتم و حرم های مطهر این دو شهر و هم
چنین مس��جد جمکران را زیارت کردم .بازدیدی هم از خانه قدیمیامام خمینی(ره) در قم و خانه جدیدش��ان در
جماران تهران داش��تیم .وقتی برای اولین بار وارد حرم امام رضا(عليهالس�لام) و حضرت معصومه (سالماهللعليها) شدم آنها را
فقط یک بارگاه ندیدم بلکه این حرم های مقدس مثل چند شهر به هم پیوسته بودند که همه نیازهای روحی انسان
)Carthage( -1
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در آنجا قرار داشت .همین مسئله باعث شد تا عالقه مند شوم در این زمینه کار پژوهشی انجام دهم.
پس اولین بار نیست که مشهد میآیید؟
خیر ،اولین بار در س��ال  2012و در اوج بیداری اسالمیبرای ش��رکت در همایش جوانان بیداری اسالمیبه ایران
آمدم .در آن س��فر توانس��تم ،مقام معظم رهبری را نیز مالقات کردم که دیدار با ایشان از خاطره های به یادماندنی
آن سفر برایم شد.
با توجه به س�فرهائی که به کش�ورمان داش�تید ،دیدگاهتان درباره وضعیت زن�ان در ایران چگونه
است...
در ای��ران ،زن ها حضور گس��ترده ای در جامعه دارند .ش��اغلند و جالب آن که رانندگی میکنند! همین مس��ئله
رانندگی زنان برایم آنقدر جذاب بود که وقتی یک راننده تاکسی خانم  در مشهد دیدم ،با موبایلم عکسی از او گرفتم
تا به کش��ور خودم ببرم و به همه نش��ان دهم .زن های ایرانی در تمام امور جامعه مشارکت دارند و من از این جهت
فرهنگ ایران را میپسندم.
در تونس مانند ایران زنها آزادی دارند و اوضاع مثل بقیه کش��ورهای عربی نیس��ت و ما از این جهت به جامعه ایران
نزدیکیم .اما تفاوت زنان تونس��ی با ایرانی ها در پوشش آن هاس��ت که در ایران زن ها محجبه اند ولی در کشور ما
بدون حجاب هم هستند.
چه تصویری از مشهد  2012در ذهن تان باقی مانده؟
س��ال  2012که مش��هد آمدم ش��ب بود و من فقط توانستم دو س��اعت در حرم امام رضا(عليهالس�لام) بمانم چون باید
بالفاصله به تهران بر میگشتم .شب خیلی خاص بود .یک شب مهتابی زیبا .روحانیت و معنویت عجیبی داشت .ما
نیمه ش��ب ،به مشهد رسیدیم   تصورش را بکنید من اولین بار بود میآمدم پیش امام رضا(عليهالسالم) .هیچ ذهنیتی از
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حرمش��ان نداشتم   .قبلش قم رفته بودم و یک شب را در حرم سیده معصومه(سالماهللعليها)  مانده بودم ولی مشهد وقت
نبود تا بیش��تر بمانم .همه خاطراتم از اولین سفر مشهد ،همان دو س��اعت بود .در همان دو ساعت تصمیم گرفتم
شیعه شوم .به ایش��ان قول دادم که وقتی رفتم درباره شان مطالعه کنم.تصمیم گرفتم پایانامه ام را به حرم ایشان
اختصاص بدهم .آن ش��ب ،مردمیرا در حرم رضوی دیدم که ش��ب و روز نمیشناختند و در همان نیمه شب آمده
بودند زیارت.
از مشهد چه سوغاتی با خود به شهر بوزید میبرید؟
از حرم آب برداش��ته ام تا به خانواده و دوستانم به عنوان تبرک هدیه بدهم و همین طور مهر نماز .از این دو ،چیزی
ارزشمند تر ندیدم که برای آشنایان و دوستانم ببرم.
اگر آنها از شما بپرسند مشهد را چطور دیدید چه پاسخی به آنها خواهید داد؟
میگویم مشهد جایی است که عشق را  در آن تنفس میکنی.
این دومین باری اس��ت که من به این ش��هر س��فر میکنم .دل کندن از اینجا س��خت اس��ت .اینجا با تمام وجود
میفهمیچرا گفته اند ،کس��ی که با معرفت امام رضا(عليهالس�لام) را زیارت کند بهشت بر او واجب میشود .شاید چون
کسی که به این امام معرفت پیدا کند عمق اسالم   را فهمیده و دیگر چیزی برای کشف برایش نمیماند.
قبل آمدن با خود  میگفتم برس��م مش��هد میروم حرم و چند س��اعتی س��یر زیارت میکنم و آرام میش��وم؛ اما
وقت��ی مقابل گنبد امام قرار گرفتم عنان از کف دادم و برای یک لحظه نفس��م بند آم��د .آن گنبد طالیی که از دور
میدرخشد ،کشش عجیبی دارد .مغناطیسی دارد که تو را بسمت خود جذب میکند .پس بارها و بارها و ساعت ها
و ساعت ها هم که حرم بیایی باز دلت میخواهد دوباره بیایی.
همه چیز در این حرم حس خاصی دارد  .روبروی ضریح که میایستی لحظه های بی تکرار عمرت را تجربه میکنی.
دوست داری همه دنیا را رها کنی و فقط ساعتها به آن ضریحی چشم بیاندازی  که متعلق به امام رضا(عليهالسالم) است
و این ویژگی از درون تو را دگرگون میکند.
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از اینکه به عنوان خادم نمونه فرهنگ رضوی انتخاب شده اید چه احساسی دارید؟
وقتی در برنامه های جش��نواره بین المللی امام رضا(عليهالس�لام) شرکت کردم،احساس این را داشتم که در بارگاه امام
رضا(عليهالس�لام) حضور دارم و جش��نواره انگیزه مرا برای تداوم این راه  بیش��تر کرد.وقتی عنوان خادم نمونه فرهنگ
رضوی را دریافت کردم این احساس را داشتم که خادم حرم امام رضا(عليهالسالم) هستم.
اکنون در نیمه ش�ب میالد امام رضا(عليهالسالم) هستیم و شما س�حرگاه مشهد را ترک خواهید کرد و این
آخرین زیارت شماست...
من حتی در رویا  هم نمیدیدم  و که  در  صحن های حرم امام هش��تم قدم بزنم و درباره ایش��ان صحبت کنم ولی
این اتفاق افتاد .آخرین دیدار همیش��ه توام با دلتنگی است .االن که یک لحظه سرم را رو به گنبد برگرداندم به امام
رضا(عليهالس�لام) گفتم :وای چقدر زود تمام ش��د .واقعا تمام ش��د؟! هر چند هنوز در حرم شان هستم ولی هنوز نرفته
دلتنگ شان شده ام .بغض در گلویم نمیگذارد راحت حرف بزنم .خداحافظی همیشه سخت است بخصوص وداع
از کسی که دوستش داری خیلی سخت تر!
االن نیمه ش��ب میالد است که در حرم ایشان هس��تیم این حال و هوا آدم را منقلب میکند .شامگاه که وارد حرم
ش��دم وقتی به گنبد نگاه کردم   انگار که از همه چیز جدا ش��دم ،اینجا جای دیگری است ،جایی خارج از این دنیا.
همین چند لحظه پی��ش ،چند قدم آنطرفتر ،بیرون از این صحن ،زندگی معمولی در جریان بود ،اما حاال اینجا....
من این همه راه آمدم فقط و فقط برای رسیدن به این بارگاه و این لحظه هایی که در حال تجربه آن هستم بهترین
لحظه های زندگی ام هستند.
نگاه کن ،فقط من نیس��تم که این حال و هوا را دارم و از دورن منقلب ش��ده ام ،همس��فرانم و حتی همه کس��انی
ک��ه در این حرم حضور دارند هم حس خاصی دارند ،انگار که ش��ادی دنیا دویده زیر پوستش��ان و همه یک جور
سرمستاند.
اولش با خودم فکر کردم ش��اید این حس و حال به خاطر این هوای خوب و نسیم لطیف و خنک شبانگاهی است یا
بخاطر چراغانی ها و ریس��ه هایی که بسته اند .اما این چیزها را در هر ش��هری از دنیا که باشی چه در سیدی بوزید
تون��س یا در نیویورک آمریکا میتوانی ببینی .اما در هیچ جای دنیا آدم این حس را نمیتواند تجربه کند و آن حس
عجیب معنوی این مکان مقدس است که من تا حاال آن را تجربه نکرده بودم.
انرژی خاصی اینجا جریان دارد مردم همه خوش��حالند ،لبخند به لب دارند ،س��بکبارند .من انرژی عجیبی اینجا
گرفته ام ،انرژی ای که تا همیشه با من هست و خاطرات این سفر هیچگاه در ذهن من کم رنگ نخواهد شد.
برای وداع به امام رضا(عليهالسالم)چه میگویید؟
(صورت��ش  را به س��مت گنبد طالیی امام میگی��رد صدای هق هق گری��ه اش در فضا میپیچ��د ،البهالی گریه
غریبانهاش خطاب به امام بریده بریده میگوید) :امام رضا(عليهالسالم) از من راضی باش! زیارت ناقابلم را بپذیر و در آن
سه جایی که قول دادی حتما به سراغم بیا...
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شاعر و ادیب مسيحي:تعامل با ادیان ،میراث امام رضا(عليهالسالم) برای ایرانیان است

پرفسور الکک :عنایت امام رضا(عليهالسالم) بود که خادم فرهنگ رضوی شدم

پروفس��ور ویکتور الکک شاعر و ادیب لبنانی متولد شهر بیروت لبنان -که به عروس خاورميانه  شهرت دارد-است.
این دانش��مند مس��یحی در نوجوانی و در مقطع تحصيلش در دبيرس��تان ،از طريق خواندن نهج البالغه شيفته و
مريد حضرت علی(عليهالسالم) شد و چون شاعر بود قصایدی براي اميرالمومنين(عليهالسالم) سرود .مادربزرگ مادري اش   
به اهل بيت(عليهم الس�لام) و ش��يعيان عشق مي ورزيد و ويكتور از طريق او با ائمه (عليهم الس�لام) آشنا و مطلع شد بارگاه امام
هشتم شيعيان در يكي از شهرهاي خاورميانه به نام مشهد قرار دارد .قبل از اينكه براي گذراندن دوره دكتراي زبان
و ادبيات فارس��ي به ايران سفر كند اندك آشنايي با امام رضا(عليهالس�لام) پيدا كرد تا اينكه در اولين سال حضورش در
ایران  دوستان همكالسي اش در دانشگاه تهران او را به مشهد و زيارت حرم رضوي بردند .وقتي حرم رضوي را ديد
آنقدر تحت تاثير جاذبه معنوي آن قرار گرفت كه در بازگشت از اولين زيارت حرم امام رضا(عليهالسالم) قصيده اي بلند
در مدح حضرت سرود .با اينكه مسيحي بود اما در حرم نماز زيارت خواند تا بقول خودش امام رضا(عليهالسالم) را از خود
راضي كند .ویکتور وقتي به ایران آمد جواني  26ساله بود   7سال در تهران ماند تا هم دكتراي زبان و ادبيات فارسي
اش را دريافت كند و هم سه سال در دانشگاه تهران كرسي درس داشته باشد.
پروفس��ور ویکتور الکک در سيزدهمين دوره جش��نواره بين المللي امام رضا(عليهالس�لام) عنوان خادم نمونه فرهنگ
رضوي را دريافت كرد و در آيين باش��كوه اختتاميه اين جشنواره و همزمان با شب ميالد باسعادت حضرت علي بن
موس��ي الرضا(عليهالسالم) ،از سوي علي جنتي وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي مورد تقدير قرار گرفت .با اين شاعر و اديب
برجسته مسيحي لبنان در ايام حضورش در مشهد الرضا(عليهالسالم) به گفت و گو نشستيم.
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آقای پروفس�ور برای ما خیلی عجیب است که یک مسیحی اینقدر عاش�ق و شیفته امام رضا
باشد و ارادتش به ساحت حضرت را در قالب شعر عرضه کند.این عشق و ارادت از کجا آغاز شد؟
با وجود اینکه مس��یحی هس��تم اما رابطه ام با اهل بیت(عليهم الس�لام) از دوران دبیرس��تان شروع ش��د .زمانی که نهج
البالغه را خواندم و شیفته امیرالمومنین(عليهالسالم) شدم .در آن دوران بود که عالقه زیادی به شخصیت بی نظیر امام
علی(عليهالسالم) پیدا كردم و نهج البالغه را دقیق خواندم و جلو رفتم تا اینکه به امام رضا(عليهالسالم) رسیدم و به شخصیت
ش��ان بسیار عالقمند شدم .مادر بزرگي داش��تم كه فاميلش هاش��م و از قبيله ای به همین نام از شمال لبنان بود.
ايش��ان خيلي به اهل بيت (عليهم السالم) عالقه و ارادت داشت و من از طريق مادربزرگ بيشتر با اهل بيت(عليهم السالم) آشنا
شدم و البته خودم در اين زمينه بسیار مطالعه و تحقيق كردم.
وقتی مناظرات امام رضا(عليهالس�لام) ،با جاثلیق دانش��مند بزرگ مسیحی را خواندم -که در نهایت احترام بود -بیشتر
درباره معارف امام رضا(عليهالسالم) تحقیق کردم و وارد این گفتگوها شدم و از همه آن ها لذت بردم.
این برایم بس��یار محترمانه اس��ت که در ایران که میزبان امام رضا(عليهالس�لام) اس��ت حدود  35کلیسا وجود دارد .در
کش��وری که همه مردمان آن مس��لمان اند در حالی که در بقیه کشورهای اسالمیکلیس��اها به مراتب کم ترند و
معتقدم این میراث امام رضا(عليهالس�لام) برای ایرانیان است که سعه صدر و تعامل محترمانه با دیگر ادیان و مذاهب را
برای آن ها به یادگار گذاشتند .از این جهت مسلمانان ایران در جهان نمونه اند و دیگر کشورها خوب است از ایران
شیعه که کشوري رضوی است بیاموزند که میتوانند با مسیحیان جهان تعامل و ارتباط بیشتری برقرار باشد.
من تا زنده هس��تم حتما به مشهد میآیم تا امام رضا(عليهالسالم) را زیارت کنم و احساس میکنم او به من الهام میکند
تا نکته های بیشتری درباره خودشان و اهل بیت(عليهم السالم)  را کشف کنم.
جناب پروفسور مخاطبان ما دوست دارند بيشتر از شما بدانند؟
من هم اينك  79س��ال دارم .پدر چهار فرزندم كه همگي پسرند .اولين فرزندم در تهران به دنيا آمد به همين دليل
اسمي ايراني و اسالمي برايش انتخاب كرديم.
(عليهالسالم)

اسم فرزندتان چيست؟
هادي! عماد ،جهاد و راني ديگر پس��رهاي من هس��تند .برخالف من آنها  در رش��ته هاي فني تحصيل كرده اند و
مهندسند 2.تا از پسرها بعد تحصيل به لبنان برگشتند و  2تا هم مقيم آمريكا و كانادايند 8 .نوه هم دارم كه همگي
در سنين كودكي هستند.
تاس��فم این اس��ت كه من در بيروت كتابخانه غني و بي نظيري دارم كه پر از منابع علوم انس��اني بخصوص منابع
اس�لامي و عربي به زبان هاي زنده دنيا مثل؛ عربي ،انگليسي ،فرانسوي ،آلماني ،فارسي و ..است اما چون تخصص
پسرها فني است بدردشان نمي خورد.
و همسرتان....
همس��رم هم در رشته اي بسيار متفاوت از من يعني دكوراس��يون داخلي تحصيل كرده اند .مثل من فارسي شان
خوب است و حتي در دوران حضور در تهران در دانشگاهها تدريس داشته اند.
از رشته تحصيلي تان برایمان بگویید...
من سه تا دکترا دارم .دکترای زبان و ادبیات فارسی ،دکترای ادبیات عرب و دکترای فلسفه اسالمی.
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چه جالب! در چه دانشگاههايي اين رشته ها را خوانده ايد؟
دکترای زبان و ادبیات فارس��ی ام را از دانش��گاه تهران دريافت كرده ام .دکترای فلس��فه اس�لامیرا از دانش��گاه
استراسبورگ فرانس��ه و دكتراي ادبیات عرب را از دانشگاه بيروت .در دانشگاههاي مختلف ايران ،فرانسه ،آلمان،
آمريكا و لبنان نیز تدريس كرده ام.
از تجربه حضور در ايران بگوييد....
(چش��م هاي پروفسور از ش��ادي برق مي زند) يادش بخير! چقد زود گذشت من 53سال پيش به تهران آمدم و در
دانش��گاه تهران در رشته زبان و ادبيات فارسي دكترا گرفتم و سه سال هم در آن دانشگاه در رشته ادبيات تطبيقي
تدريس كردم و از آن موقع به س��مت رییس دپارتمان زبان و ادبیات فارسی انتخاب شدم7 .سال از زندگي من آن
هم در س��الهاي جواني در ايران و در شهر تهران گذشت سالهاي فراموش ناشدني بودند .من در چند كشور زندگي
كرده ام .زمان جنگ داخلی لبنان در آمریکا بودم .در آلمان و فرانس��ه هم  زندگي كرده ام .به خيلي از كش��ورهاي
جهان سفر كردم.اما هيچ جا برايم ايران نمي شود.ايران خاكي دارد كه آدم را عاشق خودش مي كند.

آن سالها چطور گذشت؟
خيلي خوب! از مهربانی های ایرانیان نسبت به خودم خاطرات زیادی دارم .مهم ترين نكته اي كه از ايران در ذهنم
نقش بسته اين است كه هيچگاه در ايران احساس غربت نكردم و هميشه حسم اين بود و هست كه در كشور خودم
زندگی میکنم.
از وقتي از ايران برگشتم چه در لبنان و چه در دانشگاههاي كشورهاي ديگر درباره فرهنگ و ادبیات ایران  تحقيق
و تدریس كرده ام و هم اكنون هم س��ردبير دو مجله علمیو پژوهش��ی با موضوع  فرهنگ و ادبيات ایران هستم كه
البته نگاه تطبيقي به ادبيات ايران و جهان عرب دارد .اين دو مجله در دانشگاههای  بيروت و قاهره منتشر مي شود.
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پس از اين جهت مديون زحمات شماييم كه بعنوان يك مسيحي عالوه بر اينكه درباره ائمه اطهار
السالم) كار كرده ايد درباره سرزمين ما هم سالهاست تحقیق و پژوهش مي كنيد...
من عاش��ق فرهنگ اس�لامی -ايراني ام و وظيفه خود مي دانم درباره چيزي كه بدان عالقه دارم تا زنده هستم كار
كنم .اين افتخار بزرگی اس��ت كه درباره ائمه(عليهم الس�لام) و ايران كار كرده ام و درباره تاریخ ،فرهنگ و ادبيات ايران به
زبان هاي فرانس��وي ،انگليسي ،عربي و فارسي كتاب نوش��تم بخصوص در حوزه تاريخ و ادبيات تطبيقي كارهاي
زيادي انجام داده ام تا تاثیر فرهنگ ایران بر سرزمین های دنیا را نشان دهم.
درباره ائمه (عليهم الس�لام) هم تاجايي كه توانسته ام كار كرده ام .من وقتي شخصیت اميرالمومنين(عليهالسالم) را شناختم
و نهج البالغه را خواندم شيفته اين امام مظلوم شدم و سالها درباره ایشان کتاب مینویسم و در دانشگاهها تدریس
میکنم.
اش�اره كرديد در اولين س�ال حضور در ايران به مشهد سفري داش�تيد و بارگاه امام هشتم را زيارت
كرديد از آن سفرچه خاطره اي در ذهن تان مانده؟
من ش��اعرم اما آنقدرها احساساتي نيستم شايد چون يك مرد جا افتاده ام(مي خندد)اما سفر اولم به مشهد را هيچ
وقت نمي توانم فراموش كنم .اولين شعرم براي امام رضا(عليهالسالم) را در آن سفر و بعد زيارت بارگاهشان در هتلي در
نزديكي حرم سرودم .سفر خاصي بود .من تا آن وقت كليسا زياد ديده بودم ولي چيزي در حرم رضوي وجود داشت
كه مرا گرفت و متحول كرد.
ح��رم رضوي آن زمان كوچك تر و خلوت تر و خيلي متفاوت از االن بود .حتي توي صحن درخت هاي كاج و حوض
آب وجود داش��ت.يادم هست روي آن درخت ها گنجشك ها النه داش��تند كه من از ديدنشان حس شاعرانه پيدا
مي كردم .خود معماري حرم خيلي برايم عجيب بود از نظر من حرم امام رضا یک ش��اهکار هنری است .هنرهايي
كه در آن به كار رفته  فراتر از فكر انس��اني اس��ت و هويت خيلي معنوي دارد .در آن سفر تقوا و ايمان فطري زائران و
عاش��قان حضرت را در حرم رضوي ديدم و اين حال و هوا مرا شيفته خود مي كرد .این عشق و اخالص مردم به امام
(عليهم

رضا (عليهالسالم) که برای پابوسی امام ،به مشهد مشرف شده بودند در من تأثیر عمیقی گذاشت.
مشهد را دوست داريد؟
بله خیلی مشهد را  دوست دارم .شهری خوب با مردمانی خوب .من دوستان زیادی در مشهد دارم .حتی مکان های
تاريخي و گردشگری مشهد را ديده ام .طبیعت اطراف مشهد مثل کشورهای اروپایی است .زيبا و ديدني.
در حرم امام رضا(عليهالسالم) بين شما و ايشان چه مي گذرد؟
من مسلمان نيستم ولي هميشه توي حرم به رسم شيعيان نماز میخوانم .خیلی عقیده دارم كه حتما نماز  زيارت
بخوانم .هر بار که ایران میآیم طوری برنامه ریزی میکنم که حتما در اولين فرصت بتوانم به مش��هد بيايم و بارگاه
امام رضا (عليهالسالم) را زیارت کنم.
فكر مي كنيد كجاي زندگي تان را مديون امام رضا(عليهالسالم) هستيد؟
همين كه عنوان خادم فرهنگ رضوي را دريافت كرده ام از عنايت ايش��ان بوده اس��ت و گرنه من كه مس��يحي ام
بنظرم الهام ايش��ان بوده كه جشنواره امام رضا(عليهالس�لام) مرا بعنوان خادم نمونه فرهنگ رضوي انتخاب كرده است.
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قصیده هايي که سروده ام پاداش و الهام امام رضا(عليهالسالم) بوده است.
قبل آغاز این گفتگو به من گفتید که دعوت جش�نواره امام رضا(عليهالس�لام) برایتان غیر منتظره و عجیب
بوده است.میتوانم دلیل این تعجب را بپرسم؟
(میخندد) به همان دلیلی که ش��ما و خیلی های دیگر در این سفر تعجب کرده اندکه چطور یک مسیحی عاشق
و ش��یفته امام رضا(عليهالس�لام) است و حتی برایشان شعرگفته است .وقتی دعوت نامه جش��نواره امام رضا(عليهالسالم) به
من رس��ید اول پیش خودم فکر کردم ش��اید خطایی اتفاق افتاده چون من یک مسیحی هستم  .اما بعد به این فکر
افتادم که من اولين بار  53سال قبل قصیده ای در مدح امام رضا(عليهالسالم) سرودم و از  15سال قبل نهج البالغه را در
دانشگاه مسیحی بیروت تدریس میکنم .دانشگاهی که یکی از قدیمیترین دانشگاه های خاورمیانه است و 150
سال از تاسیس آن میگذرد.
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جشنواره امام رضا(عليهالسالم) را چطور ديديد؟
خیلی خوب و منظم بود چه در تهران و چه در مش��هد.من خوش��حالم که آمدم و ميهمان اين جشنواه بودم به اين
آمدن افتخار مي كنم .از وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی ،اس��تاندار خراسان رضوی و سيد جواد جعفري که فرصت
گفتگو به ما دادند و ما را دعوت کردند و بسیار مهربان بودند ،خيلي تشكر مي كنم.
جناب پروفسور چه ويژگي امام هشتم(عليهالسالم) در ذهن شما برجسته است؟
صفت علمیایشان هميشه برايم تحسين برانگيز بوده است .اينكه عالم اهل بیت (عليهم السالم) هستند .از طرفي اعتقاد
دارم امام رضا(عليهالس�لام) نگاه و فكر بازي داش��تند .شخصیتش��ان خيلي همه بعدي بود با مسیحیان و ديگر اديان و
مذاهب عصر عباس��ی مراوده و محاوره داش��تند و فضاي باز فكري ايجاد كرده بودند كه هر كسي بتواند عقايدش
را بيان كند كه تا آن زمان در جهان اس�لام بي س��ابقه بود .اصل گفتگوی ادیان و گفتگ��وی تمدن ها از زمان امام
رضا(عليهالس�لام) بنيانگذاري شد .درست اس��ت كه حاال اروپایی ها ادعا میکنند ما اهل گفتگوييم .اما من بعنوان يك 
پژوهش��گر مسيحي مي گويم كه ائمه(عليهم السالم) هميشه اهل گفتگو بوده اند به  امام علی(عليهالسالم) نگاه كنيد .بهترین
بحثها و گفتگوها درباره حضرت مسیح در نهج البالغه آمده.
این ش�خصیت و فکر باز امام رضا(عليهالس�لام) که مردم را فراتر از دین ،مذهب و فکرشان میدیدند خیلی
میتواند برای دنیای امروز تاثیرگذار باشد...
البته كه اينطور است .امام رضا(عليهالس�لام) ،یک نمونه و الگوی موفق گفتگوی ادیان و مذاهب هستند .همه ائمه (عليهم
السالم) اينطور بودند .به دیگران احترام مي گذاشتند و اهل مهر و محبت و مهرباني بودند.
چه كار انجام نشده اي درباره امام رضا(عليهالسالم) داريد كه دوست داريد انجام دهيد؟
من اين راه را ادامه خواهم داد و بازهم براي ايش��ان شعر مي سرايم و حتما به دانشجویانم كه در مقطع کارشناسی
ارش��د و دكترا رساله مي نويس��ند خواهم گفت که رساله هایش��ان را در باره امام رضا(عليهالس�لام) و امام علی (عليهالسالم)
بنويسند .در دانشگاههاي مختلف كه تاكنون تدريس داش��ته ام 125رساله در حوزه معارف اسالمیبه عهده من
بوده كه دانشجویانم را ترغیب کرده ام راجع به امام علی(عليهالسالم) یا امام رضا(عليهالسالم) یا سایر ائمه (عليهم السالم) بنویسند.
جناب پروفسور خيلي خوشحاليم که شما را در مشهد مالقات کردیم.تشکر بی نهایت ما را بابت این
گفت گو پذیرا باشید.
من هم از شما تشکر میکنم و به ایران و ایرانی ها میبالم.

48

رایحه رضوی3

نویسنده اسپانیایی کتاب زندگی امام رضا (عليهالسالم):

نگاه اتحادی بر جشنواره امام رضا (عليهالسالم) حاکم است
میکائیل آلوارز :امام رضا (عليهالسالم) پایه گذار گفت و گوی ادیان است

مهم نیس��ت کجای دنیا باشید همین که دل به آیین مهربانی بس��پارید ،زائر شده اید .همین که دست تان را برای
کمک به نیازمندی دراز کنید ،پیرو دین انس��انی اسالمیهس��تید .همین که بخواهید تا آگاهی ببخشید ،مبلغ و
مروج فرهنگ اصیل و غنی تشیع هستید« .میکائیل آلوارز» اهل «سویجا» در جمهوری اسپانیا است .او نویسنده
کتاب زندگی امام رضا (عليهالس�لام) اس��ت و برای ترویج تشیع در این کشور تالش میکند ،آنها حسینیه ای به نام امام
رضا (عليهالسالم) در این کشور راه اندازی کرده اند و جوانان را به اسالم ،دین مهربانی دعوت میکنند .آلوارز برای حضور
در آیین پایانی سیزدهمین جش��نواره بین المللی فرهنگی هنری امام رضا(عليهالسالم) به مشهد آمد .در حاشیه
این برنامه با او چند کالمیدرباره زندگی اش گفتیم و شنیدیم.
ماجرای مسلمان شدن تان چه بود؟
در  14س��الگی به خاطر جریانات سیاسی کشور ،وارد فعالیت های سیاس��ی در مدرسه شدم به خاطر ارتباطات و
سابقه تمدنی که از اسالم در اسپانیا وجود داشت به این دین عالقه مند و در  19سالگی مسلمان شدم .خانواده من
مسیحی و کاتولیک هستند.
خانواده مخالفتی نداشتند؟
نه هیچ مخالفتی
یعتی در اسپانیا انتخاب دین آزاد است؟
بله ،آنجا کس��ی نمیتواند تو را مجبور به پذیرش عقیده ای بکند  بنابراین از نظر قانونی ،انتخاب دین آزاد اس��ت و
تغییر آن هیچ مش��کلی ندارد .البته برخی خانواده ها که تعصب مذهبی دارند رابطه با فرزندشان را قطع میکنند
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ولی من با خانواده ام چنین مشکلی نداشتم.
چند خواهر و برادر دارید؟
فقط یک خواهر دارم که مسیحی است.
همسرتان مسلمان است؟
بله مسلمان است .با یک زن مراکشی ازدواج کردم .نامش «فاطمه بالوافی» است .االن سه پسر دارم.
آشنایی شما و همسرتان چطور بود؟
(میخندد) خیلی س��اده .من به خاطر کار به ش��هر «کوردوبا» میرفتم که  130کیلومتر با  محل زندگی ام  فاصله
داش��ت .طی هفته به آنجا میرفتم و کنار دوس��تان مس��لمانم بودم .رفیقی داش��تم به ن��ام «عبدالحق» که مرا با
همسرم آشنا کرد .او میگفت که چرا ازدواج نمیکنی با اینکه در سن ازدواج هستی .دختری را میشناسم که سن
ازدواجش هست .من آن زمان  25ساله بودم و همسرم حدود  23سال .مدتی با هم حرف زدیم و  آشنا شدیم .او در
شهری در شمال مراکش زندگی میکرد که به اسپانیا نزدیک بود .به آنجا رفتم .عبدالحق با او صحبت کرده بود...
خالصه چند بار با هم صحبت کردیم و به تفاهم رسیدیم.
اولین بار که همسرتان را دیدید به یاد دارید؟
بله ،همسرم فقط مرا نگاه میکرد.
کجا را برای زندگی انتخاب کردید در حالیکه خودتان اسپانیایی بودید و همسرتان مراکشی؟
س��ال اول همیشه من پیش همسرم میرفتم .چون میتوانستم وارد مراکش شوم اما برای همسرم دشوار بود .بعد
از مدتی به پدرم گفتم که ازدواج کردم .پدرم گفت یعنی چی؟ در مراکش وقتی میخواهند ازدواج کنند مراس��م
میگیرند و ثبت میکنند ولی در غرب ،سالها با هم زندگی میکنند و بعد مراسم میگیرند .پدرم یک ماشین برایم
خریده بود و قسطش را به او میدادم وقتی گفتم که ازدواج کردم پدرم گفت که قسط ماشین را نمیخواهد بدهی
چون خرجت باال رفته است.

اولین بار که جلوی پدر و مادرتان نماز خواندید را به یاد دارید؟
دقیقا به یاد ندارم چه زمانی بود اما خانواده ام با این موضوع مشکلی نداشتند.
همسرتان به مشهد آمده است؟
بله دوبار .اولین بار خودش تنها آمد و دومین بار با من .ایش��ان  به برکت معرفت اهل بیت (عليهالس�لام)   به تشیع گروید.
من سی س��ال پیش که مسلمان شدم ،بیشترین تاثیری که گرفتم از انقالب اسالمیو امام خمینی(ره) بود و آنچه
برایم اهمیت دارد اسالم ناب است  .همسرم وقتی به اس��پانیا آمد کتابهای تشیع را مطالعه میکرد و تاکید داشت
که مسلمانم .همسرم بار اولی که حرم حضرت معصومه (سالماهللعليها)  را زیارت کرد ،رسما اعالم کرد که شیعه است.
چه تجربه ای از این سفرها داشته اند؟
او برای کنگره بانوان اس�لامیدعوت شده بود و از زمانی که آمده عشق و ارادت به حضرت رضا (عليهالسالم) در وجودش
آغاز گشت .قبل از اینکه به مش��هد بیاید با زنان اسپانیایی زبان مسلمان در قم جمع شده بودند که آنجا با حضرت
معصومه (س�لاماهللعليها)  بیش��تر آشنا ش��د .دفعه اول که تجربه تش��رف به حرم حضرت معصومه (س�لاماهللعليها)  را داشت
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میگفت حالم دگرگون ش��ده و طی یک هفته ای که در حرم حضرت معصومه(سالماهللعليها)  بود ،رابطه اش را از دنیای
مادی قطع کرد .وقتی هم به حرم امام رضا (عليهالس�لام) میآید انقالب درونی در او ش��کل میگیرد .همسرم آنقدر در
حرم امام رضا (عليهالس�لام) منقلب ش��ده که فکر و ذکرش همیشه اینجاست  .این دفعه من تنها آمدم و همسرم آرزوی
آمدن به حرم را داشت .البته گزارش لحظه به لحظه از تشرفم به حرم امام رضا (عليهالسالم) را به او میدهم .او هم با من
دارد زیارت میکند.
خانواده همسرتان مخالفتی با ازدواج شما نداشتند؟
وقتی متوجه ش��دند که مسلمان هستم خیلی خوشحال شدند .پدر خانمم به دخترش گفت که انتخاب تو درست
اس��ت و حمایتت میکنیم  .اطرافیان خانواده همسرم ،آنچه  درباره اسالم میخواهند بدانند از ما میپرسند  و ما تا
آنجا که بدانیم راهنمایی شان میکنیم.
از اینکه دخترشان باید به اسپانیا میرفت نگرانی نداشتند؟
مراکش کش��ور کوچکی است و بسیاری از مردم  آنجا دوست دارند به کشورهای اروپایی بروند اما همسر من دنبال
این نبود ،فقط به خاطر من به اسپانیا آمد.
در اسپانیا برای استخدام مشکلی پیدا نکردید؟
ن��ه ،آنجا از نظر قانون��ی نمیتوانند به خاطر تغییر دین ،ش��ما را از کار منع کنند .یک چیز قانون اس��ت و یک چیز
واقعی��ت .مثال با زنان محجبه قانوناً  نبای��د برخورد کنند اما در واقعیت برخورد خوبی ندارند .کس��ی را که مهارت
کاری خوبی داش��ته باشد نمیتوانند به خاطر دین ،از کار بی کارش کنند .ممکن است برخی درمحل کار به خاطر
عقایدم مرا اذیت کنند ولی این به روابط انسانی برمیگردد .در کارهای دولتی چنین کاری نمیکنند اما در بخش
خصوصی ،سلیقه ای است.
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وقتی کتاب زندگی امام رضا (عليهالس�لام) را نوش�تید کدام خصوصیات حضرت برایتان بیش�تر مشهود و
جالب توجه بود؟
غربت امام رضا(عليهالسالم) و اینکه از وطن خودشان دور افتاده بودند برای همین نام امام رضا (عليهالسالم) را برای حسینیه
خودمان در اس��پانیا انتخاب کردیم .م��ن در وطن خودم دارم زندگی میکنم ولی م��ردم گویی به یک غریبه نگاه
میکنند چون مسلمان هستم .البته شخصیت علمیو فرهنگی امام رضا (عليهالسالم) که در زمان خودشان باب گفتگو
را ب��ه جای درگیری های قومیو خونریزی باز کردند برایم بس��یار با اهمیت بود ،مس��اله ای که دنیای امروز به آن
نیازمند است .این بخش از شخصیت حضرت برای من بسیار جالب و جذاب بود.
خادم فرهنگ ،چه پیامیاز امام رضا(عليهالسالم) را به مردم اسپانیا میرسانید؟
مس��لمانان در اسپانیا اقلیتی محض هستند و شیعیان اقلیت بسیار مظلوم تری .گروههای تندرو   امروزه در مقابل
هر گفتگوی منطقی و استداللی واکنش بدتری نشان میدهند شاید گفتگو کردن در عمل دشوار باشد اما وظیفه
ما این است که پیام گفتگوی منطقی حضرت رضا (عليهالس�لام) را به مردم خودمان برسانیم .نمیتوانیم آینده را پیش
بینی و تضمین کنیم که چه میش��ود و چه نمیشود اما تالش خودمان را برای ترویج زبان گفتگوی منطقی ادیان
بر اساس سیره رضوی دنبال  میکنیم.
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از امام رضا (عليهالسالم) خواسته ای هم داشته اید؟
از مادیات چیزی نمیخواهم اگرچه مادیاتی هم نداریم ولی آنچه من و همس��رم را نگران میکند ،تربیت فرزندانم
هس��ت که در آن جامعه ناسالم چطور فرزندانم را س��الم پرورش دهم .درخواست من از حضرت این است که راه را
نشانمان دهد تا در مسیر اسالم حرکت کنیم.
کجای حرم را بیشتر دوست دارید؟
حرم مطهر صحن ها و رواق های مختلفی دارد که نمیشناسم ،حرم خیلی بزرگ است .دوبار حرم را در شب زیارت
کردم ولی صحن انقالب و س��قاخانه را میشناس��م .یک شب تنها رفتم و در حرم گم شدم .گوشه ای را پیدا کردم و
تمام شب را غرق تنهایی خودم شد .بهترین شب زندگی ام بود.
از مجاوران امام رضا (عليهالس�لام) هم برایمان بگویید ،کدام خصوصیت مش�هدی ها بیشتر برایتان جالب
توجه بود؟
من برخورد زیادی با مردم مشهد نداشتم .در بین ایرانی ها خصوصیت خوبی هست که طبقاتی برخورد نمیکنند
و خودش��ان را چندان باالتر از دیگران نمیگیرند در حالیکه مس��لمانان برخی کش��ورها ،خیلی طبقاتی برخورد
میکنند .این احترام را در بین شیعیان بیشتر دیدم .ایرانی ها و لبنانی ها ،اینطور هستند.
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میکائیل ،نام یک فرشته است؛ فرشته روزی رسان به مردم .به این قصه فکر کرده اید؟
تا بحال به معنای اس��مم فکر نکردم اما امیدوارم روزی رسان فکری باشم و بتوانم معارف رضوی را بین مردم ترویج
کنم.
حاشیه پر رنگ تر از متن
وقتی از میکائیل درباره ارزیابی اش از جش��نواره امام رضا(عليهالس�لام) پرس��یدم ،گفت :جش��نواره را دوست داشتم
بخصوص اختتامیه آن.
من آدمیهس��تم که در همایش ها خیلی طاقت نمیآورم  یعنی یک س��وم برنامه را مینش��ینم ولی بیشتر از آن
خس��تهام میکند .اما برنام��ه اختتامیه همه اش برایم ج��ذاب بود .من هر چه فکر میکنم که ی��ک آیتم برنامه را
گلچین کنم نمیتوانم .حاش��یه نداش��ت و نگاه بین المللی و نگرش اتحادی بر جش��نواره حاکم بود .ما بشدت در
دنیای امروز به این این نگاه ها نیازمندیم  .در ایران به برکت وجود امام رضا(عليهالس�لام) این امکان به وجود آمده است.
حتی در س��رودی که اجرا شد این نگاه کامال مش��هود بود و این اتحاد از طریق هنر هم نشان داده شد .قومیت های
مختلفی در ایران حضور دارند که حتی لهجه های مختلف دارند ولی آن نگاه اتحادی بر فضای کشور و  ایران حاکم
است1 .

 -1گفت و گو از زهره کهندل
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گفت و گو با مترجمی که در تالش برای معرفی مکتب
به جهان است
اهل بیت
(عليهمالسالم)

یاسین الجبوری :ترجمه زندگی نامه امام رضا(عليهالسالم) عطش زیارت را در من به وجود آورد
مرور فراز هایی از زندگی پرفراز و نشیب پروفس��ور یاسین الجبوری براستی خواندنی و شنیدنی است و اگر مجال
بیشتری بود کتاب زندگی رازآلود او را ورقهای بیش��تری میزدیم تا به الیه های پنهان زندگی مردی دست یابیم
که جزو نوابغ روزگار در عالم تش��یع اس��ت و زبان آکادمیک علمیاش را برای معرفی مذهب شیعه در قلب دنیای
مدرن غرب  به کار گرفته است .مردی آکادمیک که  استاد دانشگاه آتالنتا بوده و فعالیت های اسالمیاش در ایالت
جورجیای آمریکا ،او را به شخصیتی تاثیرگذار تبدیل کرده است.
گرچه وقتی پروفس��ور را مالقات کردیم کراوات زده بود و چهره اش بیش��تر از آن که ش��بیه مردان عرب باشد به
اروپایی ها ش��باهت داشت اما زبان که به سخن گشود دردهای نهفته در سینه اش سرباز کرد و جز اشک و هق هق
گریه مرهمیبرای آنها نیافت.
او حافظ��ه خوبی داش��ت و ماجراها را چنان دقیق و مو ب��ه مو برایمان تعریف میکرد ک��ه بارها باعث تعجب من و
مترجم میشد.
پرفس��ور جبوری برایمان از ل��ذت ترجمه کتاب زندگی نامه امام رضا(عليهالس�لام) که تالی��ف عالمه فضل ا ،...روحانی
برجسته لبنانی است و تاثیری که این کتاب بر او گذاشته ،گفت و از سالهایی که رویای زیارت امام رضا(عليهالسالم)
را در سر پرورانده .از چاپ نشریه اسالمیدر ایالت جورجیا و کسانی که تحت تاثیر این نشریه شیعه شدند هم حرف
زد .از عالقه قلبی اش به ش��هید صدر گفت و از اینکه بخاطر ترجمه آثار آیت ا ....شهیدصدر ،صدام حکم اعدامش را  
صادر کرده بود.
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کمیته تحقیقات ادیان و مذاهب دانشگاه هاروارد که تحقیقات جامعی درباره وضعیت شیعیان و مسلمانان آمریکا
انجام داده در تحقیقاتش دو بار اس��م یاس��ین الجبوری را آورده و اعالم میکند  :او س��ال 1974تشیع را به جامعه
آمریکا معرفی کرده اس��ت .هر چند پروفسور به این تحقیقات اشکال جدی وارد میکرد و معتقد بود  :آمریکایی ها
عمدا نمیخواهند قدمت حضور مسلمانها در آمریکا را نشان دهند.
پروفسور که متولد منطقه اعظمیه بغداد و ساکن کاظمین بود ،عالوه بر زبان عربی که زبان مادری اش است استاد
مس��لم زبان انگلیسی بود و حتی این گفتگو را با زبان انگلیس��ی انجام داد و مترجم  حرف هایش را برایمان ترجمه
کرد .او برخی از کتاب هایی که ترجمه کرده بود از جمله نهج البالغه نفیس��ش را برایمان سوغات آورده بود .با اوکه
میهمان سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضا(عليهالسالم) بود و در اختتامیه این جشنواره ،به خاطر ترجمه
کتاب زندگی امام رضا (عليهالس�لام) وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامیاز خدماتش در حوزه فرهنگ رضوی تقدیر کرد به
گفتگو نشستیم.
جن�اب پروفس�ور ش�ما مترجم یک�ی از کت�اب های مه�م نوش�ته ش�ده در دوران متاخ�ر ،درباره
امامرضا(عليهالس�لام) هس�تید که تالیف یک�ی از علمای بزرگ معاص�ر مرحوم عالمه فض�ل ا ،...روحانی
برجسته لبنان ،است در چه شرایطی این کتاب را ترجمه کردید؟
وقت��ی در آمریکا زندگی میکردم .ب��ه کتابی برخوردم که بیوگرافی(زندگ��ی نامه) امام رضا(عليهالس�لام) بود و عالمه
محمدجواد فضل ا ...روحانی برجس��ته لبنان  مولف این اثر به زبان عربی بود .وقتی ش��روع به مطالعه کتاب کردم
فقط با گریه توانس��تم آن را بخوانم .کتاب خیلی مهمیبود و از اتفاقاتی که برای امام رضا(عليهالسالم) در طی حیاتشان
بخصوص دوران حضور در مرو رخ داده بود متاثر شدم .آن کتاب نکته های جالب بسیاری داشت و آتشی از اشتیاق
نس��بت به امام رضا(عليهالس�لام) در من ایجاد کرد که تصمیم گرفتم کتاب را به انگلیسی ترجمه و با هزینه شخصی آن
را چاپ کنم.کتاب عالمه فضل اهلل هم به صورت رنگی و هم س��یاه و سفید در آمریکا منتشر شد و در 80کشور دنیا
مورد استقبال قرار گرفت.
از ترجمه کتابی که اینقدر مطالعه و ترجمه اش برایتان دلنش�ین و تاثی�ر گذار بوده چه خاطره ای در
ذهن تان باقی مانده؟
من در عمرم ،به زیارت امام رضال(عليهالسالم) نیامده بودم وقتی مشغول ترجمه کتاب شدم خیلی در سر داشتم که به
زیارت امام رضا(عليهالسالم) بیایم اما زمان صدام بود و به من پاسپورت نمیدادند .آنقدر این آرزو در من پررنگ شده بود
که زیارت در ذهنم مثل رویایی دست نیافتی بود.
پس حسرت زیارت در آن سالها بر دلتان ماند؟
بله! هنوز هم وقتی یاد آن دوران میافتم و اش��تیاق و عطشی که در من برای زیارت وجود داشت ،ناخودآگاه اشکم
جاری میشود.
زندگی در آن س��ال ه��ای حضور در آمریکا برای من مثل آدمیگذش��ت که در زندان اس��ت .وقتی کتاب زندگی
نامه امام رضا(عليهالس�لام) را دس��تم میگرفتم و ورق میزدم با گریه و حسرت آرزو میکردم روزی دستم به ضریح امام
رضا(عليهالسالم) برسد و حرم او را ببینم.
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باالخره چه سالی به این آرزوی بلند که سالها با شما بوده ،دست یافتید؟
سال.2014دقیقا یکسال قبل.
وقتی صدام سقوط کرد بعد بیست و چند سال حضور در آمریکا ،سال  2003وارد عراق شدم و باالخره سال گذشته
توانستم وارد مشهد شوم و بارگاه امام رضا(عليهالسالم) را زیارت کنم.
وقتی چشم هایتان برای نخستین بار به بارگاه امام رضا(عليهالسالم) افتاد چه لحظه هایی را تجربه کردید؟
نمیتوانید تصور کنید چه حسی داش��تم .در بیان نمیگنجد .شرایط من طوری شده بود که روزی نبود به زیارت
امام رضا(عليهالسالم) فکر نکنم همیشه حتی در جریان زندگی روزمره به این زیارت فکر  و در رویا و خیال ،حرم حضرت
رضا(عليهالسالم) را در ذهنم مجسم میکردم.
به محض ورود به حرم رضوی به جهان دیگری وارد شدم .آدم های مختلف ازگروه های مختلف آنجا بودند که همه
عاشقانه امام رضا(عليهالسالم) را میخواندند .همان طور که خانه خدا «کعبه» و حرم امام حسین(عليهالسالم) در کربال ،آهن
ربایی دارد که انسان را جذب میکند ،حرم امام رضا(عليهالسالم) هم همین طور انسان ها را جذب میکند.
وقتی برای اولین بار خواستم نزدیک ضریح بروم ،دوستی که همراهم بود،کنار ضریح از خدام خواست که شرایطی
فراهم شود تا من بتوانم ضریح را لمس کنم و با تالش زیاد و کمک خادمان توانستم ضریح امام رضا(عليهالسالم) را برای
نخستین بار زیارت کنم.

قب�ل آغاز این گفتگو نهج البالغه نفیس�ی را به ما هدیه دادید که یادگار ش�ما در ن�زد ما خواهد بود،
درباره این نهج البالغه برایمان بگویید...
من کتاب هایی درباره امام علی(عليهالس�لام) را به انگلیس��ی ترجمه کرده ام که امسال و در 26آگوست  یکی از آنها که
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درباره حرم امام علی(عليهالسالم) است در نمایشگا بین المللی کتاب چین رونمایی شد.
خدا را ش��کر زمانی که آمریکا بودم نهج البالغه را به زبان انگلیس��ی ترجمه کردم بعدا دوستان ایرانی ام در بریتانیا
آن را منتشر کردند و حتی ش��هید مطهری مقدمه ای برای این کتاب نوشت که چاپ نفیس آن را برای شما هدیه
آورده ام.
چرا سراغ نهج البالغه رفتید؟
من از بچگی با نهج البالغه انس داش��تم و خیلی این کتاب در زندگی ام تاثیرگذار بوده و برداشت های روانشناسی
زیادی از آن داشتم .آن زمان جاهایی از نهج البالغه را متوجه نمیشدم معلمیداشتم که آن فرازها را برایم توضیح
میداد و زمان حضور در آتالنتا تصمیم گرفتم این کتاب جاودان را ترجمه کنم.
جناب جب�وری زندگی در قلب تمدن غرب آن هم برای یک دانش�جوی معتقد ش�یعه عراقی ،قطعا
آسان نیست چه چیزهایی در آتالنتا وجود داشت که وادارتان کرد آن جا بمانید؟
من از وقتی آمریکا رفتم ش��رایط مالی خوبی داش��تم چون در کنار تحصیل کار هم میکردم .درس��ت است که در
آمریکا ماندم اما فعالیت های اس�لامیخود را تعطی��ل نکردم اتفاقا خیلی از کارها را آنج��ا آغاز کردم مثال جامعه  
اسالمیدانش��جویان را در دانش��گاه راه اندازی کردم که بعد از من ادامه یافت .اولین کاری که در آمریکا کردم راه
اندازی یک مجله اسالمیبود که من سردبیر آن بودم .تمام مطالب این نشریه درباره اسالم و مذهب تشیع بود و آن
زمان عده ای از طریق این نشریه شیعه شدند.
این نشریه را در ایالت جورجیا منتشر میکردید؟
بله در دانشگاه آتالنتا! نه تنها این نشریه در جورجیا بلکه در بیشتر جاهای آمریکا توزیع میشد.
ما در آن نش��ریه آموزه های ش��یعی را تعلیم میدادیم بدون اینکه بگوییم خودمان شیعه ایم .ما حتی توانستیم به
کسانی آموزه های اسالمیرا تعلیم بدهیم که خارج از آمریکا زندگی میکردند.
مثال مردی در آمریکای جنوبی با مطالعه این نشریه  شیعه شده بود .او برای من نامه نوشت و گفت که من از طریق
نش��ریه شما شیعه شدم .نشریه ما برای غیرمسلمانان هم جذاب بود .در یکی از شماره ها در مورد امام علی(عليهالسالم)
مطلبی چاپ شد که خیلی ها از آن استقبال کردند و ما مجبور شدیم سه بار نشریه را تجدید چاپ کنیم.
از تاثیر گذاری عجیب نشریه ای که چاپ و منتشر میکردید بیشتر برایمان بگویید...
دانش��کده یهودی در دانش��گاه آتالنتا بود که سه دپارتمان داشت :الهیات ،پزش��کی و علوم سیاسی .یهودی های
جورجیا از بچه هایش��ان میخواستند در یکی از این سه رش��ته تحصیل کنند .از سوی دپارتمان الهیات برای من
نامه ای رسید که در آن درخواست شده بود که هر بار که نشریه را چاپ میکنیم یک نسخه هم برای دپارتمان آنها
بفرستیم.
یکبار که برای کاری تحقیقی به کتابخانه آن دانش��کده رفته بودم ،از کارمند کتابخانه خواستم نسخه ای از نشریه  
را به من بدهد تا بتوانم از آن کپی بگیرم .وقتی هفته نامه را  برایم آورد متوجه ش��دم یکی از اساتید دانشکده منبع
درسی اش همین نش��ریه بوده و آن را در کالس تدریس میکرده اس��ت او  آنقدر یادداشت روی آن نسخه نشریه
نوشته بود که نتوانستم از آن کپی بگیرم.
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خاطره دیگرم از موالنا س��ید اختر رضوی اس��ت که اهل کشور تانزانیاست و تفس��یر المیزان عالمه طباطبایی را
ترجمه کرده  .او که س��ال   1982به دیدن من آمده بود میگفت هر زمان مردم تانزانیا نس��خه ای از نش��ریه شما
دستشان میرسد از آن کپی میگیرند و برای هم میفرستند.
یا اینکه یادم میآید یک روز نامه ای از یک زندان به دس��تم رس��ید تعجب کردم چون کس��ی را در زندان نداشتم.
چکی هم همراه نامه بود .وقتی نامه را باز کردم دیدم رئیس زندان نامه را امضا کرده و نوشته :ما در زندان زندانیانی
داریم که مس��لمانند و کار اجباری انجام میدهند و ما کمیپول هم به خاطر این کار به آن ها میدهیم .این زندانی
ها از من خواسته اند تا نشریه شما را برای مطالعه در زندان تهیه کنیم.
عجب! چه خاطره های شنیدنی از چاپ این نشریه دارید....
درست اس��ت! ما توانستیم به تمام مناطق آمریکا مجله را بفرس��تیم حتی به قطب شمال هم فرستادیم .پستچی
ک��ه نامه ه��ای مخاطبان را برای من م��یآورد چون احتمال میداد توی نامه چک یا پول باش��د نام��ه ها را زیر در
میانداخت که کس��ی نتواند بردارد من هم به خاطر همین و برای تش��کر از پس��تچی در جشن کریسمس برای او
هدیه میخریدم.
غیر از مطلبی که درباره امیرالمومنین(عليهالسالم) در مجله تان چاپ کردید دیگر چه مطالبی چاپ شد که
تاثیر گذار بود؟
یکبار نوشته اختصاصی شهید آیت ا ...محمد باقر صدر(ره) را چاپ کردیم که خیلی برای مخاطبان ما جذاب بود.
چگونه شهید صدر برایتان مطلب نوشتند؟
برای یکی از ش��ماره های مجله نیاز به مطلبی داشتم که هیچ وقت تا حاال چاپ نشده باشد .هم اتاقی ای داشتم که
ش��اگرد شهید محمدباقر صدر بود او در سفر به عراق وقتی برگشت یکسری از کتاب های شهید محمدباقر صدر را
برایم آورد که من آنها را مطالعه و برخی را ترجمه کردم .آثار شهید صدر آدم را شگفت زده میکند اینقدر که دقیق
و  بدیع است .من از هم اتاقی ام خواستم نامه ای برای شهید صدر بنویسد و ضمن تشکر از ارسال کتاب هایش ،از او
بخواهد اگر میتواند شفاهی مطلبی برای چاپ در اختیار ما قرار دهد چون نوشته خطرناک بود! ایشان هم اینکار را
کرد و از آن مطلب استقبال بی نظیری شد.
گویا ارتباط شما با آیت ا ..شهید صدر بعد چاپ این مطلب باز هم ادامه مییابد...
بله! من قلبا بسیار به شهید صدر که هموطن من بودند و همین طور عالمه فضل ا ...که لبنانی بودند ،عالقه و ارادت
داشتم .هر کتابی که از آنها منتشر میشد را حتما مطالعه و ترجمه  و تالش میکردم به هر طریقی شده راهی برای
چاپ و انتشار آنها پیدا کنم.
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چه آثاری از آیت ا...شهید صدر را ترجمه و منتشر کردید؟
کتاب«نگاه کلی به عبادات» را از ش��هید صدر ترجمه کردم که انتشارات سازمان تبلیغات اسالمیدر تهران آن را  
چاپ و منتشر کرد .دکتر محمدعلی شهرستانی که خودش متولد عراق بود اما اقوامش در ایران زندگی میکردند،
این انتشارات را تاسیس کرده بود.ایشان موسس یکی از دانشگاه های شهر لندن بود و من در این شهر با او مالقات
کردم که پس از آن دیدار ،دکتر کتاب ،شهید صدر را در تهران منتشر کرد.
ترجمه یک کتاب دیگر از آثار ش��هید صدر با عنوان «انسان معاصر و مش��کل اجتماعی» در تهران منتشر شد که
زمانی که سفارت عراق این کتاب را دید به دولت گزارش داد و صدام دستور اعدام مرا صادر کرد.
پس بخاطر ترجمه آثار شهید صدر مغبوض صدام واقع شدید...
بله ! البته عالوه بر حکم اعدام من ،صدام حکم اعدام برادرم را هم صادر کرد.
چه جالب! چرا؟
م��ن برادر دیگری دارم که مث��ل من از صدام متنفر بود وقتی صدام حکم اعدامش را ص��ادر کرد او به انگلیس فرار
کرد .اول ایرلند رفت تا پرستاری بخواند و بعد به انگلستان رفت و عراقی های ساکن انگلستان به او کمک کردند تا
شرایط بهتری در آن کشور پیدا کند که اینطور هم شد.
بعد از اینکه حکم اعدامتان توسط صدام صادر شد شما چه کردید؟
در همان آمریکا ماندم چون آنجا برای من امن تر بود .بخاطر دس��تور صدام به من پاسپورت عراقی نمیدادند و من
آمریکا ماندم تا صدام سرنگون شد.
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جناب پروفس�ور الجبوری عالوه بر کتاب های�ی که جنابعالی درباره ائمه اطهار(عليهم الس�لام) از جمله امام
رضا(عليهالسالم) منتشر کرده اید آیا فعالیت دیگری هم در حوزه فرهنگ رضوی داشته اید؟
من مجبورم ماجرای مفصلی در این زمینه برایتان تعریف کنم تا به جواب س��وال شما برسیم .سال  1975مرحوم
آیت ا ...خویی مرجع ش��یعیان عراق بود .در آن زمان گروهی از هندوهای مقیم آمریکا تازه مس��لمان ش��ده بودند
آنها خطاب به آیت ا ...در نجف نامه نوش��تند و درخواست کردند برای آنها مبلغ دینی فرستاده شود ،آنها به آیت ا...
خویی گفتند دکتر جبوری کنار ما هست ولی او نویسنده و فردی آکادمیک است و عالوه بر او ما به یک مبلغ دینی
احتیاج داریم.
نامه های زیادی به نجف برای آیت ا ...خویی رسید .در نهایت «یوسف نفتی» نماینده شیعه های اثنی عشری مقیم
آمریکا ،با آیت ا ...خویی حضوری مالقات و از ایش��ان رسما درخواس��ت کرد برای تازه مسلمان ها ،مبلّغ بفرستند.
حتی یوسف به آیت ا ...گفته بود ما مشکل مالی نداریم و تمام هزینه های نماینده شما را پرداخت میکنیم.
تا اینکه یک عالم که اصالتا اهل بلوچس��تان پاکستان و مس��لط به زبان های مختلف بود انتخاب شد .به عقیده من
او بهترین انتخاب بود « .محمد س��روار» نماینده آیت ا  ...برای دریافت ویزا به سفارت آمریکا در بغداد مراجعه کرد.
اما س��فارت خانه به او ویزا نداد .در نجف برای حل مشکل جلسه گذاشتند و پیشنهاد شد او به ایران بیاید -چون در
زمان ش��اه رابطه ایران و آمریکا خوب بود -آیت ا ...خویی آقای س��روار را به تهران فرستاد در فرودگاه مهرآباد از او
استقبال گرمیشد ولی در تهران هم او نتوانست ویزا بگیرد .دوباره قرار شد این بار به آلمان برود در حالیکه او زبان
آلمانی بلد نبود اما کسانی در آلمان بودند که میتوانستند به او کمک کردند ،در آلمان هم به « محمد سروار»  ویزا
ندادند.
این بار به او گفتند انگلیس برود اما متاس��فانه س��فارت بریتانیا هم ویزا نداد .این ماجراهای طوالنی را بعدها خود
محمد برایم تعریف کرد.
خالصه شیعیان با سازمان سانا 1که انجمن شیعیان آمریکای شمالی بود تماس گرفتند و از آن ها درخواست کمک
کردند.
در این مرحله «غالمرضا حس��ن علی» از موسس��ان س��انا با من تماس گرفت و از من خواست کمک کنم .محمد
نماینده آیتا ...بود و من بدلیل س��وابقم ،آدم عادی را نمیتوانس��تم آمریکا بیاورم چه برس��د به ایشان که فردی
سیاسی مذهبی و نماینده مرجع تقلید شیعیان عراق بود.
بعد از کلی فکر به وکیلم زنگ زدم و از او کمک و مش��اوره خواس��تم او گفت :اگر ش��ما دو تعهد بدهی دولت آمریکا
محمد سروار را خواهد پذیرفت یکی اینکه  مسئولیت تمام فعالیت های محمد سروار را تا زمانی که در آمریکاست
بپذیری و دیگر اینکه باید متعهد ش��وی ایش��ان در آمریکا هیچ فعالیت خطرناکی نداش��ته باشد و فقط به عنوان
دوست با شما زندگی کند و آدرس رسمیایشان هم آدرس خانه شما باشد  .من هم تعهد دادم و عالوه بر تعهد نامه
یک نسخه کپی از اساسنامه و تمام قوانین و مقررات و بخشنامه های جامعه اسالمیجورجیا را همراه درخواستم،
برای سفارت آمریکا در عراق فرستادم اما متاسفانه دیر شده بود و سفارت او را برگردانده بود.
این بار ش��یخ سروار به بیروت لبنان رفت .آن زمان لبنان با آمریکا رابطه خوبی داشت .چند ساعت بعد از ورود او به
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بیروت ،مارونی ها که متوجه شده بودند ایشان نماینده مسلمانان است تالش کردند او را بربایند و از آیتا ...خویی
پول بگیرند.
دولت لبنان بالفاصله به س��روار اع�لام کرد چون ما نمیتوانیم امنیت تو را حفظ کنی��م اینجا را ترک کن بنابراین
محمد شبانه بیروت را ترک کرد و در دمشق مستقر شد  .واقعا او از این وضعیت خسته و کالفه شده بود.
در دمشق با محمد گفت و گو کردند و بعد به او گفتند فردا بیا ویزایت را بگیر .محمد فکر کرده بود دارند او را مسخره
میکنند چون معمول نبود کسی یک روزه ویزا بگیرد .ولی واقعا به او ویزا دادند و سال  1976محمد سروار به عنوان
نماینده مرجع عالی ش��یعیان عراق وارد آمریکا ش��د .او به جورجیا آمد و چهار ماه پی��ش من بود و من به او تایپ و
طراحی مجله و مقاله را یاد دادم .اما بعد چندماه از او خواس��ته ش��د به نیویورک برود که ایشان  با اجازه آیت ا ...این
کار را کردو به شهر نیویورک رفت .شیخ محمد سروار بنیاد اسالمیفعالی در آمریکا تاسیس و مجله اسالمیمنتشر
کرد .اما بعد از مدتی مشکلی بزرگ برایش به وجود آوردند و اجازه کار به او ندادند.
پس او مجبور ش��د دوباره به جورجیا برگرددو آپارتمانی خیلی ارزان در منطقه پایین شهر جورجیا بخرد و در آنجا
ساکن ش��ود .من در این مقطع خیلی با او در ارتباط بودم ش��یعیان میآمدند خانه او و مراسم های تولد و شهادت
مربوط به ائمه(عليهم الس�لام) از جمله امام رضا(عليهالس�لام) را آنجا برگزار میکردیم .بیشتر ،مسلمانان سیاه پوست آمریکا
بودند که آنج��ا میآمدند .وقتی خبر فعالیت های ما  بین مس��لمان ها پیچی��د .آن ها برای امام رضا(عليهالس�لام) نذر
میکردند و در منزل شیخ س��روار مراسم میگرفتند در آن مراس��م ها او درباره امام رضا(عليهالس�لام) سخنرانی های
زیبایی انجام میداد و در باره امام مردم را تعلیم میداد  .اما بازهم مانع کار شیخ محمد شدند.
چرا؟
چون در جامعه آمریکا از فعالیت مس��لمان ها وحشت دارند .دانش��گاه هاروارد کمیته ای از محققان و دانشمندان
تشکیل داده که وضعیت ادیان و مذاهب مختلف آمریکا را به طور مستمر بررسی میکنند .کمیته بزرگی است که
ش��امل محققین ،دانشمندان و دانشجویان برجسته و نخبه آمریکایی است در این کمیته شاخه ای وجود دارد که
وضعیت کنونی مس��لمانان را در امریکا بررسی میکند .در تحقیقات آنها که سالهای اخیر منتشر شد ،آمده است:
چهارصد سال قبل از کریستف کلمب ،مس��لمانان در آمریکا زندگی میکردند حتی بعضی از همراهان کریستف
مس��لمان بودند .در تحقیقاتش��ان هم دو بار اسم مرا آورده اند و گفته اند س��ال  1974یاسین الجبوری شیعه را به
جامعه آمریکا معرفی کرده است.
این کمیته وضعیت مسلمانان از قرن دوازدهم تا سال   2012را گزارش و ارائه کرده اند .اما اسمیاز سازمان سانا که
یکی دو سال قبل از حضور من در آمریکا بوجود آمده بود و هم چنین فعالیت های تاثیرگذار نماینده آیت ا ...خویی
را نیاورده بودند .من به دانش��گاه هاروارد نامه نوش��تم و گفتم چرا اسمیاز س��انا نیامده درحالیکه قدمتی طوالنی
دارد .درباره آقای س��روار هم به آنها تذکر دادم و اینکه ایشان اولین نماینده یک مرجع تقلید در آمریکا بود و حضور
و فعالیت های او یک واقعه تاریخی و نقطه عطفی در فعالیت های مس��لمانان به ویژه ش��یعیان آمریکا به حس��اب
میآید .اما چرا شما درباره اینها حرفی نمیزنید و اسمیاز آنها نمیآورید؟
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بنظرتان چرا آمریکایی ها اینکار را نمیکنند؟
عمدا اسمینمیآورند و چیزی نمیگویند تا قدمت مسلمانهای آمریکا ناشناخته باقی بماند.
متولد کدام شهر عراق هستید؟
مندرمنطقهاعظمیهبغدادمتولدشدمواکنوندرکاظمینزندگیمیکنم.درجوارپدروپسرامامرضا(عليهالسالم).
اصال چه شد که تصمیم گرفتید به آمریکا مهاجرت کنید؟
من س��ال  1973برای تحصیل به شهر آتالنتا در ایالت جورجیا رفتم و از همان سال فعالیت هایم را در آمریکا آغاز
کردم.
در چه رشته ای در دانشگاه آتالنتا تحصیل میکردید؟
ادبیات انگلیسی.
شما ساکن شهری هستید که بقول خودتان میزبان حرم های مقدس پدر و پسر امام رضا(عليهالسالم)
است و این خیلی رشک برانگیز است...
بله! من در شهر کاظمین ساکنم ،شهری که زندگی شیعیانش حکایت های خواندنی بسیاری دارند.
ما و مخاطبان مان مشتاقانه منتظریم شما یکی از آن حکایت های خواندنی را برایمان روایت کنید...
من حکایت شیعه شدن قبیله خودم «جبور» را ش��رح میدهم .حدود  150سال قبل اتفاقی برای رییس قبیله ما

« جبور» در کاظمین افتاد که عجیب اس��ت .قبیله ما آن زمان عشایر بودند که در مناطق اطراف کاظمین زندگی
میکردند و خانواده ما ساکن منطقه اعظمیه بغداد بودند .آن زمان روسای قبایل و کشاورزان ،برای تغییر آب و هوا  
و تفریح به ش��هر کاظمین میرفتند .آن زمان آهنگران کاظمینی شهرت زیادی داشتند پس کشاورزان ابزارهای
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کشاورزی از قبیل چاقو ،داس و ...را برای تیز کردن نزد آهنگران کاظمین میبردند .روسای قبایل آن زمان توسط
چند محافظ اسکورت میشدند .وقتی بزرگ قبیله ما میخواست به کاظمین برود گفت من محافظی نمیخواهم
و تنها به شهر میروم.
در کاظمین و در نزدیکی حرم امام کاظم و امام جواد(عليهم الس�لام) پلی وجود داشت که یک رود از زیر آن میگذشت و
زن ها برای شست و شوی ظرف و لباس کنار رود زیر پل میرفتند.
وقتی رییس قبیله جبور نزدیک پل رسید یکدفعه سربازهایی را دید که آمدند و مردمیرا که زیر پل بودند-که اکثر
آنها زن ها و بچه ها بودند -را گرفتند و سر بریدند.
وقتی ش��یخ این صحنه فجیع را دید دگرگون ش��د او نزد روحانی برجسته ش��هر کاظمین که در آن زمان ،آیت ا...
ابوالحسن استرآبادی رفت تا  دلیل این اتفاق را از او بپرسد .استرآبادی به او گفت جواب یک چیز است :آنها به جرم
شیعه بودن کشته شدند.
استرآبادی از مراجع تقلید بود؟
بله! یکی از مراجع شیعه آن زمان بود.
وقتی آیت ا...اس��ترآبادی دلیل این کش��تار را برای شیخ قبیله که تا آن زمان تش��یع را نمیشناخت تشریح کرد .او
درباره این مذهب سواالت بسیاری پرسید و آیت ا  ...تشیع را برای شیخ توضیح داد .در نتیجه رییس قبیله تصمیم
گرفت بیشتر کاظمین بماند تا با شیعه بیشتر آشنا بشود.
او هر روز پیش آیت ا ..استرآبادی میرفت و س��واالتش را درباره مذهب شیعه میپرسید .تا اینکه بعد از تحقیقات
فراوان شیعه شد.
در این مدت افراد قبیله که نگران حال ش��یخ ش��ده بودند ،دو نفر را به دنبال او فرستادند تا از احوالش باخبر شوند.
وقتی آن دو نفر از احوال شیخ مطلع گشتند خودشان هم با شیخ همراه شدند.
وقتی آنها به قبیله برگشتند و ماوقع را برای قبیله شرح دادند بقیه هم تحت تاثیر قرار گرفتند و همگی شیعه شدند.
در قبیله جیبور اعضا از قبایل دیگر نیز بودند وهمین باعث شد برخی اعضای چند قبیله دیگر هم شیعه شوند.
وقتی این اتفاق افتاد .دش��منان شیعه از روسای آن قبایل خواستند که این مسلمانان شیعه را از قبیله بیرون کنند
پس شیعیان از قبایل و از منطقه اعظمیه بیرون رانده شدند.
اتفاق جالب این بود که وقتی ش��یعیان از قبیله رانده ش��دند قبایل دیگر گفتند ما با هیچ کدام از شیعیان هیچ نوع
همکاری و ارتباطی نخواهیم داش��ت .پس ش��یعیان ش��رایطی مثل ش��عب ابی طالب پیدا کردند و  در منطقه ای
کوچک در نزدیکی بغداد محصور شدند.
دش��منان همچنین ازدولت خواس��تندکه قبایل شیعیه کنترل و نظارت بشوند .پس ش��یعیان محدودتر شدند تا
جایی که حتی اجازه نداشتند به سامرا و کاظمین برای زیارت بروند.
این وضعیت تا زمان نخست وزیری نوری س��عید ادامه یافت .نوری سعید پسری به نام صباح داشت که با شیعیان
دشمنی نداشت .گروهی از این شیعیان محصورشده نزد صباح رفتند و گفتند ما میخواهیم به دیگر مناطق کشور
رفت و آمد کنیم و با کسی مشکلی نداریم.
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صباح با پدرش که نخست وزیر وقت عراق بود رایزنی و او را راضی کرد که بعد از  این ،شیعیان از انحصار خارج شده
و در کشور آزادانه تردد و رفت و آمد کنند .اما دولت یک شرط برای شیعیان گذاشت :اینکه حق ندارند به شهرهای
ش��یعه نشین مثل کربال ،نجف ،کاظمین و سامرا رفت و آمد کنند .فقط میتوانند در مناطق و شهرهای غیر شیعی
تردد داشته باشند.
سالها با این ش��رایط روزگار ما گذشت حتی بعضی وقت ها به ما حمله میشد و بچه های ما را میکشتند .شیعیان
چاره دیگری نداشتند.
در عوض آنها در کش��اورزی فعال ش��دند وس��عی کردند زمین ها را آباد کنند .وقتی مهارت پیدا کردندو قدرتمند
شدند توانستند وکیل بگیرند .صباح به وکیل های ما کمک کرد تا آزادی مان را پس بگیریم و شیعیان توانستند به
منطقه خودشان در اعظمیه برگردند و زمین و خانه بخرند.
چه داستان غم انگیزی....
بله غم انگیز! ماجرایی که برایتان تعریف کردم همه بچه های قبیله جبور و خیلی از شیعیان کاظمین و بغداد سینه
به سینه از پدران و اجدادشان شنیده اند.
این ماجرا باز هم در دوران معاصر تکرار شد.
چطور؟
وقتی گروههای تندرو  وارد عراق ش��دند  و به اطراف بغداد رس��یدند  به شیعیانی که در اعظمیه بودند اعالم کرد یا
اینجا را ترک کنید یا کش��ته میش��وید پس ش��یعیان دوباره  روزگار خیلی بدی را گذراندند .برخی به علت اینکه
عکس آیت ا ...سیستانی در مغازه شان بود به همراه خانواده هایشان کشته شدند .برخی مجبور شدند قبیله را ترک
کنند .خانواده ما به کاظمین مهاجرت کرد و هم اینک ساکن این شهریم.
از کاظمین برسیم به مشهد امام رضا(عليهالسالم) ،شهری که این روزها به مناسبت حضور در جشنواره بین
المللی امام رضا(عليهالسالم) میهمان آن شده اید،چه حسی نسبت به مشهد دارید؟
س��ال پیش اولین بار و امسال دومین بار است که مشهد میآیم .دوس��ت دارم همینجا بمیرم تا قبرم در شهر امام
رضا(عليهالسالم) باشد البته قبری در قبرستان وادی السالم  نجف هم برای خود رزرو کرده ام.
در حرم امام رضا(عليهالسالم) چه دعایی کردید؟
دعاهای��م زی��اد بود ولی چیزی که بیش��تر از همه در ذهن و قلبم هس��ت ای��ن که بتوانم کتاب��ی درمورد حضرت
معصومه(س�لاماهللعليها)  بنویس��م یا ترجمه کنم .یک بانوی عراقی هم اکنون دارند درباره حضرت معصومه(س�لاماهللعليها)  
کتابی مینویس��ند و من آرزو دارم مترجم کتابی درباره خواهر امام باش��م .کاش بتوانم همین کتاب را  از عربی به
انگلیسی ترجمه کنم.
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درباره جشنواره امام رضا(عليهالسالم) چه حرف ناگفته ای دارید؟
من س��پاس قلبی ام از دس��ت اندرکاران جش��نواره امام رضا(عليهالس�لام) را به محضر خود امام گفته ام و برایشان دعا
کردهام انش��ااهلل که برکات دعای امام رضا(عليهالسالم) در زندگی همه شما جاری شود و این افتخار خدمتگذاری در آن
دنیا هم به شما عطا شود.
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دکتر ابوالخیردانشمند مصری:

جهان تشنه معرفی فرهنگ رضوی است

«وقتی روز میالد حضرت علی بن موسی الرضا(عليهالس�لام) وارد حرم ایشان شدم ،با دیدن ضریح مطهرحضرت اشک
ازچشمانم سرازیر ش��د و نتوانستم خودم را نگه دارم درکنج ذهنم ،مشقت های س��فر دور و دراز حضرت از مرو تا
مدینه را  مرورکردم و مناظرات جهادی امام (عليهالسالم) درمرو و در جلسات مامون را به یاد آوردم آن گاه با امام خویش
شروع  به راز و نیاز  کردم».
ای��ن بخش��ی از صحب��ت ه��ای دکتر عل��ی ابوالخی��ر اندیش��مند مصری اس��ت ک��ه در ای��ام می�لاد عالم آل
محمد(صل اهلل عليهوآلهوس��لم) ،حضرت علی بن موسی الرضا(عليهالس�لام) ،میهمان سیزدهمین جشنواره بین المللی فرهنگی
هنری امام رضا(عليهالس�لام) ،در مش��هد بود .او که دکترای علوم سیاس��ی دارد و پیش تر نیز به ایران س��فر داشته،آثار
متعددی درباره ائمه(عليهم الس�لام) منتشرکرده است که از جمله آن ها میتوان به « علی (عليهالسالم)؛ امام روشنگر» اشاره
کرد .او همچنین کتابی درباره انقالب اس�لامیتحت عنوان «من الثوره الی الدوله» نگاش��ته که به فارسی ترجمه
ش��ده اس��ت .احاطه او به تاریخ تمدن اسالمیتحس��ین برانگیز بود و با معارف اسالمیآش��نایی خوبی داشت  .به
مناس��بت حضور دکتر ابوالخیر در مراسم اختتامیه سیزدهمین جش��نواره بین المللی امام رضا(عليهالسالم) که از او به
عنوان خادم نمونه فرهنگ رضوی تقدیر شد ،با او گفت وگویی انجام دادیم.
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حضرتعالی تا کنون چند کتاب درباره اهل بیت (عليهالس�لام) تالیف کردید ،مانند «:حسین (عليهالسالم)از منظر
اهل سنت» و «علی(عليهالسالم) پیشوای روشنگر» ،چه شد به سیره ائمه(عليهالسالم) پرداختید و مطالعاتتان را
به این سمت سوق دادید؟
از 15س��ال قبل با کت��اب هایی مثل «الفتنه الکبری» طه حس��ین یا «عبقریه االمام » عباس محمود عقاد ،س��یر
مطالعاتی خودم درباره ائمه(عليهالس�لام) را ش��روع  کردم  .اما نقطه عطف زندگی ام ،گرایش به س��مت تشیع است که
مقارن با پیروزی انقالب اسالمیایران است  .من پیش از این که به ایران بیایم کتابی درباره پیروزی انقالب نوشتم  
که اسم آن« من الثوره الی الدوله»؛«انقالب اسالمیایران؛ از انقالب تا حکومت» است.
با توجه سیرمطالعاتی که داشتید ،برداشت شما از مفهوم «امامت» چیست ؟
امامت یک مفهوم کلی اس��ت و به حس��ب مورد معنای خاصی پیدامیکند .چنان که  در قرآن کریم اش��اره شده
حض��رت ابراهیم(عليهالس�لام) غیر از مقام نب��وت ،مقام امامت را ه��م دارا  بودند .امامت از نقطه نظر ش��یعه به معنای
مرجعیت دینی و دنیوی است و معنای دیگری هم براین معنا منضم خواهد شد که آن امامت حضرت مهدی(عج)
و بر عهده گرفتن حکومت است.
نقطه اساس�ی و مرکزی ش�خصیت امام علی(عليهالس�لام) که ش�ما کتابی درباره آن حضرت تالیف کردید
چیست؟
نکته اساسی درشخصیت حضرت علی(عليهالس�لام) و این که سبب شد کتابی درباره امام علی(عليهالسالم) تالیف کنم ،این
اس��ت که با مطالعه کتاب «عبقریه» عباس محمود عقاد ،شوق وافری در من ایجاد شد و توصیف عقاد از شخصیت
حضرت علی(عليهالس�لام) ،باعث شد ایشان درنظرم شخصیتی فرادینی  جلوه کنند ؛ شخصیتی که درافق بلند انسانی
قرارداش��ت وتنها به چارچوب های دینی محدود نبود .امام علی (عليهالس�لام) درنظرم��ن منتهای مظلومیت وعدالت
وعین حق است ؛همان گونه که پیامبراکرم(صل اهلل عليه و آله وسلم) فرمودند « :علی مع الحق والحق مع علی»  .علی (عليهالسالم)
تجس��م قرآن  وکتاب ناطق اس��ت .به این دلیل من  تعلق خاطر خاصی نسبت به حضرت علی(عليهالسالم)  دارم و

انگیزه ای شد  برای اینکه راجع به ایشان تحقیق کنم  .
با توجه به اینکه ش�ما کتابی در زمینه امام حسین(عليهالس�لام) و عاشورا نوشتید فکر میکنید در مقایسه
این دو شخصیت و دو امام چه تفاوتی از نظر سیره و روش زندگی ایشان میبینید؟
حضرت علی (عليهالس�لام) یک ش��خصیت جامعی دارند که سیره و منش آن حضرت در میان فرزندان ایشان  به نحوی
منعکس و تصویرش��ده اس��ت به عبارتی «همه این بزرگواران نورواحدند»(کلهم نورواحد) .امام حسین (عليهالسالم)
درش��رایطی قرارگرفتند که  یا باید ب��ا یزید بیعت میکردند و یا تن به نب��رد و قیام میدادند و امام (عليهالس�لام) بیعت
نکردند وعلیه یزید قیام کردند.
امام حسین(عليهالس�لام) یک جمله ش��گفت انگی��زی دارند وآن این ک��ه فرمودند« :من ادرکنا فت��ح و من تخلف لم
یدرک الفتح »؛کس��ی که ما را درک نکند ش��قی هس��ت و کس��ی هم که ما را درک کند به فتح نائل میشود .امام
حسین(عليهالسالم) خودشان به صراحت گفتند که من برای اصالح امت جدم قیام کردم .اگر امام حسین (عليهالسالم) قیام
نمیکردند ،دین اسالم در ورطه نابودی میافتاد و ارکان  اسالم از بین میرفت.
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آیا درباره امام رضا(عليهالسالم) نیزتحقیقی انجام داده اید؟
در مورد تمامیائمه(عليهالس�لام) تحقیق کردم فقط مختص به امام علی(عليهالس�لام) و امام حسین(عليهالس�لام) نبود .کتابی به
طور خاص در مورد غربت حضرت رضا(عليهالسالم) نوشتم و در مورد تقیه امام باقر(عليهالسالم) و امام صادق(عليهالسالم) و وجوه
سیاسی صحیفه سجادیه  هم  پژوهش هایی داشته ام.
ازمنظر تاریخی ،افق آینده حرکت اسالمیرا چگونه تحلیل میکنید؟
با توجه به شرایط جاری سیاسی و دینی   جهان اسالم  باید تسامح و عقالنیت مکتب اهل بیت(عليهالسالم) را احیا کنیم.
همان گونه که مصادیق این رویکرد را درتش��کیل مجمع تقریب مذاهب درایران و ش��ورای عالی اموراس�لامیدر
مصر ،مشاهده میکنیم.شیعه و سنی دو بال دین اسالم هستند.
اولین بار است که به زیارت حضرت علی بن موسی الرضا(عليهالسالم) مشرف میشوید ؟
دومین بار است.
چه تفاوتی بین نحوه زیارت رفتن مردم ایران و مصر هست؟
کلیت همان اس��ت و اختالف آن چنانی ندارد .هر دو ملت احترام زیادی برای اولیای خدا قائل هستند .فقط بحث
جش��ن ها هست که برای تولد امام حسین(عليهالسالم) و دیگر اولیا یک هفته جشن میگیرند و زیارت آن ها منحصر به
سالم دادن و ادای احترام به اولیاست بدون این که زیارت مکتوبی دردست داشته و از روی آن زیارت کنند.
شما چه حسی هنگام زیارت امام رضا(عليهالسالم) داشتید ؟

هن��گام زیارت هر یک از قبور مطهر از ائمه(عليهالس�لام)  ،ابت��دا در حوزه معرفتی فکر میکنم .عقبه و پیش��ینه  
مطالعاتی من در این  امرموثر اس��ت و به مجرد حضور فیزیکی در حرم مطهر هرکدام از ائمه(عليهالسالم) ،آنچه در
باور و مطالعاتم کسب کرده ام ،بازسازی و زنده میشود.
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احمد ش��وقی شاعر عرب ،ش��عر جالبی دارد بدین مضمون که« :مردمیرا دیدم از تیره ها و نژادهای مختلف که از
هر س��وی ایران به سوی مشهد شتافته بودند از افتراق ،دوری به وحدت رسیده بودند و تفاوتی در رنگ و نژاد آن ها
نبود و همه به عش��ق امامشان آمده بودند» .من امیدوارم زیر سایه الطاف خداوند و اهل بیت(عليهالسالم) و با دعای امام
رضا(عليهالسالم) حرکت جشنواره امام رضا(عليهالسالم) ادامه یابد.
زبان برای تش��کر و قدردانی از مسئوالن جشنواره امام رضا (عليهالسالم) ناتوان است .اما من به سهم خودم قدرشناسی
میکنم و از اینکه در اجتماع عظیم مردم مش��هد در حرم امام رضا(عليهالس�لام) در ایام میالد ایشان حضور یافتم
بسیار خوشحالم و معتقدم جهان تشنه معرفی فرهنگ رضوی است1.

 -1گفت و گو از  محمد علی ندائی
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خادم نمونه فرهنگ رضوی از کشور پاکستان:

جشنواره امام رضا
بطور گسترده در جهان برگزار شود
(عليهالسالم)

در آیین اختتامیه سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضا(عليهالسالم) از یک عالم دینی پاکستانی تقدیر شد و
حجت االسالم محمد علی توحیدی عنوان خادم نمونه فرهنگ رضوی را دریافت کرد.
او که اهل ایالت گلگت بلتس��تان کشور پاکستان اس��ت و به خاطر تالیف کتابی درباره امام رضا(عليهالسالم) و برگزاری
برنامه های مختلف رضوی در شهرهای مختلف پاکستان به دریافت این عنوان پر افتخار نائل شد.
او خیلی آرام ،متین و کم حرف بود و پاس��خ سوال هایم را به طور مختصر میداد .چهره و لباسش شبیه طلبه های
ایرانی بود اما تا لب به س��خن میگشود لهجه اش خیلی زود لو میداد که ایرانی نیست هرچند میتوانست فارسی
را روان ح��رف بزند اما کلم��ات اردو هم زیاد به کار میبرد که گاهی فهم س��خنانش را س��خت میکرد .مثل همه
پاکس��تانی ها شیفته امام رضا(عليهالسالم) بود و از اینکه دخترش در مشهد و در جوار بارگاه رضوی مشغول تحصیل در
دانشگاه بود در پوست خود نمیگنجید .نجابت و کم حرفی اش در تمام ایامیکه در مشهد میهمان جشنواره بود به
چش��م میآمد و این گفتگو تنها گفتگویی است که از او به یادگار مانده است .حجت االسالم توحیدی ساعاتی پس
از این گفتگو مشهد را بسوی کشورش ترک کرد.
اهل کدام منطقه پاکستان هستید؟
ایالت گلگت بلتستان در شمال پاکستان.
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چه اسم سختی! تلفظ این اسم برای من که خیلی سخت است.
(آرام لبخند میزند) نه سخت نیست برای ما تلفظ کلمه خراسان خیلی سخت است.
چهره و لباس پوشیدنتان خیلی شبیه طلبه های ایرانی است تا جایی که من اوایل فکر میکردم شما
ایرانی هستید...
من  14سال در قم طلبه بودم بخاطر همین مثل ایرانی ها شده ام و میتوانم فارسی صحبت کنم.
یعنی در قم فارسی را یاد گرفتید؟
نه! قبل از اینکه به حوزه قم بیایم تا حدی به زبان فارس��ی مس��لط بودم در مدرس��ه دولتی پاکستان  و بعد هم در
دانش��گاه دوره های زبان فارس��ی را گذراندم .حتی قبل از اینکه به ایران بیایم دو کتاب آیتا ...ش��هید مطهری-
کتابهای «:مس��ئله حجاب» و «سیری در نهج البالغه»  -را در پاکستان به اردو ترجمه کردم .بعد از اینکه قم آمدم
فارس��ی ام کامل شد .البته وقتی دوباره پاکستان برگشتم به دلیل اینکه در زندگی روزمره فارسی حرف نمیزنیم،
قدری فارسی ام ضعیف شده است.
به نظر شما از اندیشه ها و آراء امام رضا(عليهالسالم) در شرایط فعلی جهان اسالم چگونه میتوان بهره برد؟
در همه دورانها باید ش��خصیت ائمه(عليهم الس�لام) معرفی شوند این وظیفه ماس��ت.من فکر میکنم ما امروز نسبت به
کل تاریخ در وضعیت بهتری هستیم قبال زمینه ها خیلی کم بود ،اما تشیع به دلیل اینکه تفکر عقالنی دارد در این
دوران امکان بروز اندیشه هایش بیشتر فراهم اس��ت .در خود کشور پاکستان زمینه های تبلیغ تشیع بیشتر شده
است .قبال ابرازهای تبلیغ فقط منبر ،خطابه و کتاب بود .ولی وجود رسانه ها و ابرازهای امروزی کار تبلیغ را ساده تر
کرده است .البته باید زبان و بیان تاثیر گذار را پیدا کرد .اگر تفکرات شیعی درست معرفی و بیان شوند شک نکنید
میلیون ها انس��ان به تشیع میپیوندند .یکبار از از دوستی که در فیس بوک تبلیغ میکند پرسیدم در روز چند نفر
مطالب شما را میبینند؟ ایشان گفت روزانه  20میلیون نفر!
ماهرسالجشنهایبزرگیبرایامامرضا(عليهالسالم)درپاکستانبرگزارمیکنیمکهفقطسخنرانینیستاتفاقاسخنرانی
هاراکمکردیموازقالبهایدیگرهماستفادهکردهایمتامردمخودشانازخاطراتعینیشانحرفبزنند.اینخودش
تبلیغاستوتاثیرزیاددارد.حتیاینخاطراتراجمعآوریکردیموانشااهللدرقالبکتابچاپمیکنیم.
نظیر ائمه و معصومین(عليهم السالم) و امام رضا(عليهالسالم) در هیچ کجای دنیا وجود ندارد و ما باید  طوری که حقشان است
آن ها را به جهان امروز معرفی کنیم .لذا من اینطور برنامه ها مثل جش��نواره امام رضا(عليهالسالم) که  گستره خودش را
جهانی قرار داده  فکری ارزنده و تاثیرگذار میدانم.
وقتی اس�م امام رضا(عليهالس�لام) به میان میآید مهم ترین ویژگی ایشان که در ذهن شما تداعی میشود
چیست؟
مهم ترین ویژگی امام رضا(عليهالس�لام)،در ذهن من علم و حکمت شان است که در مناظره هایی که انجام دادند هر دو
ویژگی نمایان شد .ویژگی دیگر امام رضا(عليهالسالم) تبحر و تسلط شان در طب است که اطبا و پزشکان زیادی از آموزه
های ایشان درس میگرفتند.
یکی از ویژگی های منحصر به فرد امام رضا(عليهالسالم) حرم ایشان است که در معماری نظیر ندارد .ما از صحن جمهوری
اس�لامیحرم ام��ام رضا(عليهالس�لام)،عکس گرفتیم و از آن در طراحی نمای بیرونی مدرس��ه علمی��ه ای به نام جامعه
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الفردوس در شمال کشور پاکستان الهام گرفتیم که االن معماری آن مدرسه در پاکستان مشهور و نمونه است.
مهمترین دعایتان در حرم امام رضا(عليهالسالم) چه بود؟
اینکه خادم امام رضا(عليهالسالم) و در زمره کسانی باشم که امام رضا(عليهالسالم) را میشناسند و به دیگران میشناسانند.
هر س�ال در پاکستان تعداد زیادی از شیعیان و علمای شیعه به شهادت میرسند از وضعیت شیعیان
در پاکستان برایمان بگویید...
بله متاس��فانه همیش��ه تهدیدات هست هر سال چندین نفر ش��هید میش��وند اواخر  50نفر از علمای شیعه را به
شهادت رسانده اند .ش��یعیان تاکنون در پاکستان نه کس��ی را تکفیر کرده اند و نه کسی را کشته اند اما خودشان
مظلومانه ش��هید شده و میشوند .رس��انه ها و همه دنیا فهمیده اند که چقدر ش��یعه در پاکستان مظلوم  است .به
همین دلیل همه نظر محترمانه ای نسبت به ما شیعیان دارند.

ش�ما میهمان جش�نواره بین المللی امام رضا(عليهالس�لام) هس�تید و در آن عنوان پرافتخار خادم نمونه
فرهنگ رضوی را دریافت کردید ،از جشنواره امام رضا(عليهالسالم) برایمان بگویید...
از خیلی از کش��ورهای جهان افراد فعال در زمینه فرهنگ رضوی آمده بودند تا در این چند روز راههای بهتر تبلیغ
کردن فرهنگ رضوی مورد بررس��ی قرار گیرد و شاهد آراء و افکار جالبی در این زمینه بودیم .بنظرم حق جشنواره
بین المللی امام رضا(عليهالس�لام) که گسترش بیش��تری پیدا کند .در این ایام پذیرایی شایسته ای از میهمانان صورت
گرفت که لطف مس��ئوالن جمهوری اسالمیرا نسبت به مس��لمانان دیگر کشورها نشان میدهد و ما از این جهت
بی نهایت ممنونیم.
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اگر نکته ای دارید در پایان این گفتگو بفرمایید...
یک نکته هست که مایلم آن را بگویم .من معتقدم ما نتوانسته ایم ،آن طور که باید ائمه (عليهم السالم) و امام رضا(عليهالسالم)
را به جهان بشناسانیم یک سال پیش مطلب یک محقق را در مجله ای خواندم که نوشته بود  10سال پیش در چین
 60هزار نفر چینی ،زبان فارسی آموختند تا بتوانند برای ایرانیها گوشی های موبایل و محصوالت چینی را تبلیغ
کنند .حاال سوال این است ما برای معرفی ائمه (عليهم السالم) ،چکار کرده ایم؟ به چند نفر زبان چینی یا زبان های دیگر
یاد  داده ایم تا آنچه داریم را تبلیغ کنند؟ ما حتی در محدوده جهان تشیع و جهان اسالم کار جدی چندانی نکرده
ایم .دید و نگاه ما وسیع و جهانی نیست .از این جهت همه ما شرمنده ائمه و امام رضا(عليهم السالم) هستیم.
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خادم نمونه فرهنگ رضوی از افغانستان :ما میتوانیم رضوی باشیم و رضوی زندگی کنیم

احمد زاده:ارادت افغانستانی ها به امام رضا (عليهالسالم) غیر قابل وصف است

محمدعالم احمدزاده اهل کش��ور افغانس��تان اس��ت .او از ش��ش س��الگی به مکتبخانه رفت و پس از مهاجرت به
ایران درس��ش را  در نهضت سوادآموزی ادامه داد .س��ال  74به حوزه علمیه و مرکز علوم جهانی رفت و سالها در
مدرس��ههای علمیه مرعش��یه  ،امام خمینی (ره) و حجتیه ،در قم تحصیل کرد .رش��ته تحصیلی احمدزاده فقه و
معارف اسالمیاست.
احم��د زاده در زمان تحصی��ل در جامعةالمصطفی العالمیه ،خادم حرم حض��رت معصومه (عليهالس�لام) نیز بود .او در
سیزدهمین جش��نواره بینالمللی امام رضا (عليهالس�لام) به دلیل فعالیتهای ارزنده خود در کشور افغانستان ،عنوان
خ��ادم نمونه فرهنگ رض��وی را دریافت کرد و در آیین اختتامیه این جش��نواره از س��وی وزیر فرهنگ و ارش��اد
اسالمیتقدیر شد .به همین مناسبت با او گفتوگو کردیم.
آقای احمد زاده ساکن کدام شهر افغانستان هستید؟
من در کابل پایتخت افغانستان زندگی میکنم.
از مشهد که برگردید اسم جشنواره امام رضا(عليهالسالم) که به میان بیاید چه خاطره ای زودتر از هر چیزی
در ذهن تان مرور میشود؟
اسم جشنواره با امام هشتم گره خورده و اولین چیزی که به ذهن میرسد خاطرات زیارت خواهد بود بعد هم دیدار
با عالمه زکزکی در مشهد برایم خیلی شیرین و فراموش ناشدنی است.
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چه تصویری از رهبر شیعیان نیجریه در ذهن تان نقش بست؟
ش��یخ بزرگوار را به مانند ائمه هدی و اجدادش مظلوم دیدم .شخصیتی با وقار و آرام داشت ،حرکات و متانت شیخ
برایم جالب بود .او انس��انی پر تالش و دارای هدفی واال و مقدس بود .او هدفش  را فرهنگ سازی و نشر فرهنگ ناب
اه��ل بیت قرار داده حتی در همین چند روزی که با هم بودیم تالش داش��ت فرهنگ اهل بیت(عليهم الس�لام) را معرفی
کند.
من   شرمنده میشوم وقتی که به من هم مثل شیخ زکزکی خادم فرهنگ رضوی بگویند .شخصیت محبی مثل او
کجا و ماها کجا ...او خادم واقعی فرهنگ رضوی است.
چه تعریفی از اصطالح خادم نمونه فرهنگ رضوی دارید؟
خادم امام رضا(عليهالسالم) بودن تنها به حضور فیزیکی در حرم نیست .انسان تنها بُعد جسمیندارد بلکه روح نیز دارد،
خادم بودن فقط این نیست که جسم مان در حرم امام رضا (عليهالسالم) باشد بلکه روحمان نیز باید با امام هشتم مانوس
باشد .اگر روحمان همیش��ه در حرم رضوی پرواز کند ،اثرش ماندگارتر و کاراتر از حضور فیزیکی است.اگر اخالق
و س��یره رضوی را در زندگی مان پیاده کنیم و زندگی ما رنگ و بوی رضوی خواهد گرفت آن وقت ما نیز خادم امام
رضا(عليهالسالم) هستیم.
اگر کس��ی با برپایی فعالیتهای دینی و زنده نگه داشتن فرهنگ اهل بیت(عليهم الس�لام) در دیگر کشورها که شرایط
فعالیت در آنجا نسبت به ایران  دشوارتر است ،تالش کند یعنی خادم این فرهنگ است.
امس�ال در جش�نواره امام رضا(عليهالس�لام) از ش�ما به عنوان خادم نمونه فرهنگ رضوی تقدیر شد .چه
فعالیت ویژهای در این زمینه انجام دادهاید؟
م��ن در حوزه فرهنگ رض��وی پژوهش های بس��یاری انجام داده ام و ب��ه عنوان محقق و پژوهش��گر در خیلی از
برنامههای مرتبط حضور یافتم .علت ارادتم به امام رضا (عليهالسالم) به خاطر عالقه خاص بنده به روش تربیتی و اخالق
فردی و خانوادگی ،علی بن موس��یالرضا (عليهالس�لام) بوده که مرا بس��یار مبهوت  کرده اس��ت و همین باعث شده که

تحقیقاتی درباره ایشان انجام دهم و حاصل آنها را در قالب پژوهشهایی ارائه کنم.
مردم افغانستان تا چه اندازه با فرهنگ و معارف رضوی آشنایی دارند؟
با توجه به فضای کشورهای اس�لامیو نیاز جوامع مسلمان به ویژه کشور افغانس��تان بنده بر دو مسئله تربیتی از
جمله تکریم ش��خصیتها و دوم محبت و مهرورزی اهل بیت (عليهالسالم) بسیار تأکید داشتم .این دو روش تربیتی اگر
در جوامع اسالمیو انسانی رعایت شود بسیاری از مشکالت کنونی بشر از بین خواهد رفت.
مردم افغانس��تان به فرهنگ رضوی بسیار عالقهمندند و در آنجا فعالیتهای مختلفی از جمله برپایی مراسم های
شهادت و میالد ائمه اطهار را برگزار میکنند.
چه ایدههایی برای ترویج فرهنگ رضوی در افغانستان در ذهن دارید؟
بنده ایدههای زیادی به ذهنم میرسد،از جمله اینکه جشنواره امام رضا (عليهالسالم) را در افغانستان گسترش دهیم و
همین برنامه ها را آنجا نیز برگزار کنیم.
افغانس��تان کش��ور دوس��ت و همس��ایه ایران اس��ت و همزبانی ما با ایرانیان یکی از نقاط قوتمان است ،حتی در
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جشنواره هایی که در افغانستان برگزار میش��ود ،ایرانیان زیادی حضور مییابند بنابراین ما میتوانیم بحث دهه
کرامت و جش��نواره بینالمللی امام رضا (عليهالس�لام) را در افغانستان عمومیت ببخش��یم و با توجه به قرابت فرهنگی
دو کشور جشنواره را به طور گس��ترده در افغانستان برگزار کنیم .یادم هست  5سال قبل جشنواره قرآن و حدیث
جامعه المصطفی العالمیه در افغانس��تان برگزار ش��د و هم اکنون بعد از ایران بیش��ترین تعداد شرکت کننده در
این جش��نواره از افغانستان هس��تند لذا من خواهش میکنم این فضا برای ما بخصوص در دانشگاه ها ایجاد شود
همچنین خادمان فرهنگ رضوی که در این جش��نواره تقدیر میش��وند به عنوان س��فیران رضوی به کشورهای
دیگرنیز  اعزام شوند.
مردم افغانستان تا چه اندازه امام رضا(عليهالسالم) را میشناسند؟
ارادت افغانستانی ها به امام (عليهالسالم) غیر قابل وصف است ،شاید نتوان ارادتشان را به زبان جاری کرد ولی در کوچه
و خیابانهای افغانس��تان که گشت و گذار کنید عشق مردم به اهل بیت(عليهم الس�لام) به ویژه آقا علی بن موسی الرضا
(عليهالس�لام) را درمییابید خیلی وقتها مردم در افغانس��تان دلش��ان آن اندازه نزد اهل بیت(عليهم الس�لام)  است که شاید
کسان نزدیک به مزار آنها نباشند ،بنابراین مردم افغانستان دغدغه و عالقه زیادی به مسائل دینی دارند.
مردم در اعیاد ،جش��نها ،و سوگواریهای ائمه (عليهم الس�لام) مراس��مهای ویژه برگزار میکنند و حضورشان بسیار
پررنگ است و بنابراین این حضور پتانسیل خیلی مؤثری است که میتوانیم از آن استفاده کرد .حتی اهل سنت هم
به اهل بیت (عليهالسالم) احترام گذاشته و آنها را الگوی خود میدانند.
ما باید به حفظ وحدت در بین مسلمانان تأکید زیادی داشته باشیم .من شاگردانی داشتهام که ابتدای تحصیلشان
نگاه مثبتی به شیعیان نداشتهاند و در حین تحصیل نظرشان تغییر کرده است.
یکی از نکاتی که خود بنده در تحقیقاتم مدنظر قرار میدهم این اس��ت که در پژوهش هایم را محدود نکنم و آن را
در اختیار ش��یعه و سنی و حتی غیر مسلمان ها قرار دهم چرا که امام رضا (عليهالس�لام) متعلق به همه مردم مسلمان و
جهان است.
جشنواره را چطور دیدید؟
جش��نواره امام رضا(عليهالسالم) راسراسر نور و رحمت یافتم جش��نواره ای که همه انرژی خودش را در راه نشر فرهنگ
رضوی گذاش��ته است .یکی از نکات جذاب برایم این بود که با وجود اینکه تعداد دست اندرکاران جشنواره کم بود
اما با ایمان و تالش کارشان را انجام میدادند.
جش��نواره ظرفیت باالیی دارد که در ایران خیلی خوب پوشش داده شده است و انصافا به یک فرهنگ تبدیل شده
اس��ت .ولی باید برای بخش بین الملل فکر اساس��ی کرد تا جایگاه واقعی خود را پیدا کند .باید س��عی شود از نقاط
مشترک بیشتر استفاده  شود تا دنیا  به این جشنواره نگاه ویژه داشته باشد.
واقعیت این است که حضور در این جشنواره ،توفیق و سعادت بزرگی بود.
حرم که میروید،امام رضا(عليهالسالم)را به چه صفتی میخوانید؟
امام رئوف .من زمانی که قم بودم  افتخار خادمیو کفشداری حرم حضرت معصومه (سالماهللعليها) کریمه اهل بیت(عليهم
الس�لام) را داشتم .دوستی داشتم که هر وقت میخواستم عازم مشهد شوم به من میگفت وقتی ضریح موال را دیدی
سالم مرا به امام رئوف برسان .از آن زمان این لقب همیشه در ذهنم مانده است.
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با توجه به ضعف هایی که انس��ان دارد و حتی ممکن اس��ت به قول و قرارهایی که با امام گذاشته وفا نکند ولی   امام
آنقدر رئوف هستند که باز اجازه حضور و شرف یابی به حرمشان را به همه ما عطا میکنند.
چه دعایی در حرم کردید؟
رفع مش��کالت مردم به ویژه بازگشت آرامش و امنیت به کشورم و همچنین سالمتی پدر ،مادر و همسر و خانواده
ام.یکی از آرزوهایم  این است که پدر و مادرم را مشهد بیاورم تا آنها مدتی را در جوار امام هشتم میهمان باشند.
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شوق زیارت عالمه جبل عاملی را به مشهد کشاند

روایت عالمه جبل عاملی از پرواز بر حرم امام رضا

(عليهالسالم)

بار دیگر به زیارت عالمیاز تبار «ابوتراب» میروم .عالمه ای که از نس��ل علی اس��ت و نامش با نگارش تاریخ پیامبر
بر سرزبانها افتاد.
عالمه سید جعفر مرتضی برای دومین مرتبه میهمان جش��نواره بین المللی امام رضا(عليهالسالم) شده است .او گرچه
این ایام دوران بیماری را پشت سر میگذارد ،اما به قول خودش نمیتواند دعوت بانیان خدمت به امام رضا(عليهالسالم)
را بی جواب بگذارد و از بیروت به شوق زیارت ضامن آهو و شرکت در اختتامیه جشنواره عازم مشهد میشود.
این بار که در ش��هر امام رضا(عليهالس�لام) به دیدار عالمه میروم ،دوتن از دوستان همراهم هستند ،خادمان جشنواره
که دوس��ت دارند ایشان را مالقات کنند .زانو زدن در محضر بزرگترین سیره نویس پیامبر(صل اهلل عليه و آله وسلم) و یکی از
نوادر تاریخ نگاری برای دوستانم سخت است ،شاید چون مثل من تجربه دیدارهای متعدد را نداشته اند و از روحیه
عالمه بی خبرند.
عالمه از حال و هوای دوس��تان متوجه حال آنها میش��ود و وقتی یکی از همراهان میگوید ابهت شما ما را گرفته
است ،با همان فارسی دست و پا شکسته و با لبخند میگوید :ابهت شما هم مرا گرفت! راحت باشید.
ضبط را روش��ن میکنم و برای احتیاط گوش��ی را روی حالت ضبط میگذارم ،این بهانه ای اس��ت تا ایشان فضای
سنگین اتاق را با مزاحی ،صمیمیکند ،میپرسد این ها فروشی است؟ میگویم :نه! به قول خود شما به تکنولوژی
نمیتوان اعتماد کرد .میخندد و میخواهد تا س��ر صحبت را باز کنیم و پرسش��گر باش��یم .حضورش را در شهرم
خوش آمد میگویم .میگوید :مشهد شهر ماست...
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مالقات با «عالمه» در یکی از هتل های مشهد در حوالی حرم رضوی صورت گرفت و ایشان علی رغم حال نامساعد
و سرفه های پیاپی بازهم تواضع پیشه کردند و پاسخ گوی سواالت ما بودند.
شما به مناسبت تالیف کتاب زندگی سیاسی امام هشتم(عليهالسالم) به عنوان خادم نمونه فرهنگ رضوی
تقدیر ش�دید .اجازه بدهید درباره همان کتاب پرسش�گر باش�م .چرا تصمیم گرفتید این کتاب را به
رشته تحریر درآورید؟
 در تاریخ سیاسی زندگی امام رضا(عليهالسالم) ،موضوع والیتعهدی نقش مهمیدارد .اما نکته ای که در ماجرای حیاتسیاس��ی امام هشتم مورد پرسش قرار میگیرد ،این است که پذیرش دس��تیاری یک حاکم ظالم ،با مبانی فکری
و فقهی ش��یعه سازگاری ندارد و در مکتب اهل بیت(عليهمالسالم) از محرمات اس��ت .پس چگونه است که امام معصوم
والیتعهدی مامون عباسی را میپذیرد؟ مامون مردی است که برای به دست آوردن خالفت و پادشاهی برادر خود
را به قتل رس��انده  و حق حکومت را از اهل بیت(عليهمالس�لام) غصب کرده است .باید به این شبهه درباره حضرت ثامن
الحجج(عليهالسالم) پاسخ داده میشد .زیرا یا باید نعوذباهلل از امامت علی بن موسی الرضا(عليهالسالم) دست برداریم یا اینکه
پاسخ این تناقض را بیابیم .بنابراین برای تحکیم عقیده خود ،شیعیان و اثبات حقانیت اهل بیت(عليهمالسالم) به تحقیق
درباره این مساله پرداختم.
چه پاسخی برای این سوال یافتید؟
شیعه و معتقدین به امامت اهل بیت(عليهمالس�لام) باید برای پذیرش هر مساله اعتقادی و کالمیدلیل داشته باشند.اینطور نیس��ت که بدون دلیل سخنی را بپذیرند .این امتیاز تش��یع بر دیگر ادیان و مذاهب است .به همین دلیل،
دست به کار برای یافتن پاسخ برای این پرسش شدم.
اما ماجرا از این قرار اس��ت ؛  ش��رايطي كه براي مامون در آن دوره وجود دارد باعث مي ش��ود تا درتنگناي سياسي
ش��ديدي  قرار گيرد .بخش اول اين مشكالت سياسي كه مامون با آن دست و پنجه نرم مي كند به نارضايتي مردم
برمي گردد.
اين وضعيت به ابتداي تش��كيل حكوت عباس��ي مرتبط اس��ت .عباس��يان از همان ابتداي  تش��كيل حكومت با
شعاربازگش��ت به دين و رهايي از جاهليت و نيز خونخواهي اهل بيت(عليهمالس�لام) وارد عرصه سياس��ي ش��دند اما از
همان ابتدا كه حكومت را به دست گرفتند از شعارهاي خود فاصله گرفته و مشخص شد كه اسلوبهايي  كه آنان در
سياس��ت هاي ش��ان به كار بردند با آنچه در مرامنامه خويش به مردم عرضه كرده بودند بسيار متفاوت بود و حتي
ستمي كه به مردم وآل علي وارد كردند بسيار عميق تر و چشمگيرتر از مصيبتهايي بود كه امويان برمردم تحميل
مي كردند .اين مشكالت از همان ابتدا براي مردم شروع شد و در دوره هاي بعد بر ميزان آن افزوده شد .اين جنايات
در دوره هارون الرش��يد به حدي رسيد كه برخي به اين باور رسيدند كه هارون ناصبي است .اين وضعيت باعث شد
تا در گوشه وكنار كشور اسالمي مردم دست به قيام بزنند.
و هر كس از خاندان پيامبر كه پرچم مبارزه با عباسيان را به دست مي گرفت بسياري از مردم با او همراه مي کردند.
دراين رابطه گفته شده كه در جنگ مامون با ابوالسرايا حدود  200هزار نفر كشته شدند.
عالوه ب��ر نارضايتي مردم ،مامون از ناحيه ديگر ،نيز با مش��كالت عديده مواجه بود .جنگهاي دروني  عباس��يان و
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درگيري مامون با برادرش و كش��ته شدن امين به آن شكل كه س��رش را بريدند و توهين كنندگان به برادر جايزه
دريافت مي كردند باعث شد تا جايگاه او در بين عباسيان متزلزل شود.
اين مجموعه علل باعث ش��د تا مامون براي رهايي از اين ش��رايط به حب علي(عليهالس�لام) تظاهر كند ،و سياس��تهاي  
نرمتري را در ارتباط با مردم دنبال كند و اين گونه نشان دهد كه دشمن اهل البيت(عليهم السالم) پيامبر نيست.
بي ش��ك قصد مامون از اين نمايش��ي كه ب��ه راه انداخته ب��ود فريب مردم بود .در راس��تاي همين سياس��تهاي
فريبكارانهاش به امام رضا(عليهالس�لام) ،خالفت و س��پس واليتعهدي را پیش��نهاد كرد .من م��ي خواهم اين جمله را
اينگون��ه اصالح كنم كه مامون واليتعهدي را به امام رضا(عليهالس�لام) پيش��نهاد نك��رد بلكه امام (عليهالس�لام) را مجبور به
پذيرش آن كرد .يقينا دليل واگذاري اين منصب به امام س��وء برداش��ت از اين اتفاق است .مامون از  طرح و اجرايي
ك��ردن واليتعهدي چند هدف را دنب��ال مي كرد؛یکی از اهداف این بود ک��ه ادعاي آل علي(عليهالس�لام) مبني بر حق
خالفت داش��تن را س��لب مي كرد چرا كه بزرگ آنان در كنار خليفه قرار گرفته اس��ت .بنابراين عدم مش��روعيت
حكومت بني العباس در نزد ش��يعيان مختوم مي شد اين مهمترين هدف مامون از ماجراي واليتعهدي است چرا
كه جامعه شيعي كه هميش��ه گروه معترض به جريان خالفت نامشروع است با اين كار عمال به سكوت و خاموشي
كشيده مي شدند.
امام(عليهالسالم) چه پاسخی به طراح این ماجرا دادند تا شیعه گرفتار سیاست بازی مامون نشود؟

امام (عليهالسالم) از همان لحظات اول روشن كرد كه سياست تحميل و جبر مامون است كه امام را به هجرت به خراسان
کرده اس��ت .در اين ماجرا حتي اگر چيزي هم نمي گفت مردم خود متوجه اجباري بودن پذيرش واليتعهدي مي
ش��دند ،چرا كه وقتي مي بينند فردي به لحاظ اجتماعي ،فرهنگي وعلمي س��رآمد خاندان پيامبر و امت اسالمي
اس��ت و در سن پنجاه سالگي وليعهد خلیفه جواني مي شود كه تنها  30س��ال سن دارد و براي رسيدن به خالفت
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از بردار كش��ي هم دريغ نكرده است ،متوجه مي ش��دند كه اين اتفاق تنها يك بازي سياسي است كه خليفه به راه
انداخته است .ش��بهه اي كه ممكن بود در اين زمينه به وجود بيايد اين بود كه امام (عليهالسالم) طمع به دنيا دارد و مي
خواهد بعد از مامون به حكومت برس��د كه اين ش��بهه بسيار بعيد اس��ت چرا كه امام رضا در عصر خويش به زهد،
تقوي ،عقل و حكمت و ...مشهور است.
نكته دوم اين اس��ت كه امام(عليهالسالم) از همان ابتدا سياستي را در پيش گرفتندكه مامون نتواند آنچه را مي خواست
به دس��ت آورد .سیاستهای امام در این برهه بس��یار دقیق و حساب شده اس��ت مثال در روز بیعت شرط میکنند
که در امور سیاس��ی ،عزل ونصبها دخالتی نکنند ،این شرط امام نش��ان دهنده این است که امام قلبا نسبت به این
والیتعهدی رضایتی ندارند .امام در سند والیتعهدی مکتوب میکنند که با توجه به علم غیبی که ما داریم میدانم
که این امر شدنی نیست و من مجبور شدم که آن را بپذیرم .آنچه امام در سند والیتعهدی نگاشتند تمام نقشه های
مامون را نقش برآب کرد.
نگاهی که شما در نگارش زندگی سیاسی امام هشتم(عليهالس�لام) داشته اید همان نگاه کالمیو اعتقادی
است که در نگارش«الصحیح من سیره النبی االعظم(صل اهلل عليه و آله وسلم)» داشتید؟
وقتی قرار است از تاریخ زندگی پیامبر یا امام معصومیبنویسی ،باید به این نکته توجه کرد که او یک انسان معمولی
نیس��ت .کتابهایی که من نوشتم را نگاه کنید ،روایت تاریخ زندگی یک سیاستمدار صرف نیست،بلکه پیامبر و امام
یک انس��ان الهی است! یک انسان عادی نیس��ت که بخواهیم روایت گر زندگی سیاسی او باشیم .سیاست ،اخالق،
حکومت ،احکام حکومتی و اجتماعی  پیامبر و امام«،الهی» اس��ت .سیره نگاری برای شخصی مثل پیامبر که همه
حرکات و سکناتش برنامه سعادت انسان است باید همراه با تحلیل کالمیباشد .سیره نویس پیامبر باید علوم روان
شناسی ،جامعه شناسی ،طب ،جغرافیا و تاکتیک جنگی را بداند نه اینکه روایت گر تاریخ از منابع دیگران باشد اگر
مقصود از تاریخ نویسی برای پیامبر روایت صرف است که در سایر کتابها نوشته شده است!
دلی��ل من بر ض��رورت آگاهی تاریخ نگار زندگی پیامبر و اهل بیت(عليهم الس�لام) بر این علوم این اس��ت که بر اس��اس
اعتقادات ما ،این بزرگواران بر همه علوم اشراف داش��تند .حال اگر کسی بیایدو بگوید فقط تاریخ بنویسیم به نظر
من اش��تباه میکند زیرا نمیتوان مهمترین بخش شخصیت پیامبر(صل اهلل عليه و آله وس��لم) یا امام(عليهالسالم) ،یعنی نبوت و
امامت را از او جدا کرد .من برهمین اس��اس و با اعتقاد به مبانی کالمیش��یعه به زندگی اهل بیت(عليهمالس�لام) و تاریخ
زندگی آنها رفته ام.
م��ن علم را برای حقیقت میخواه��م .در آخرت نمیتوانم بگویم من برای رضای دیگران کتابی نوش��تم بلکه باید
رضایت خداوند را در نظر بگیرم.
چرا امام هشتم(عليهالسالم) در بین علمای خطه لبنان از ویژگی خاصی برخودارند به گونه ای که کتابهای
متعددی از سوی آنان برای ایشان به نگارش در آمده است؟
ش��یعیان لبنان با دیگر ش��یعیان در اعتقاد به امامان فرقی ندارند .اما اینکه چرا حضرت رضا(عليهالس�لام)؟ باید بگویم
که امام رضا یک خصوصیت ویژه دارند که هر کس به امامت ایش��ان اعتقاد داش��ته باش��د ،شیعه خالص است و به
انحراف اعتقادی گرفتار نشده است .به همین دلیل است که فضلیت زیارت ثامن االئمه(عليهالسالم) حتی از زیارت امام
حسین(عليهالس�لام) هم باالتر است .در زیارت امام رضا(عليهالس�لام) تنها عاطفه جریان ندارد بلکه محبت همراه با آگاهی و
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ارتباط پایدار جریان دارد .محققان لبنانی هم بنا به این اعتقاد به امام هشتم(عليهالسالم) عالقه خاصی دارند.
اجازهبدهیدفضایگفتوگورابهسمتوسویخودمانیتریببریم.در ابتدای دیدارفرمودید«مشهد
شهر ماست» میخواهم دلیل این گفته شما را بدانم.
  زمین و هر آنچه در آن است از خداست .مرزهای جغرافیایی را بشر گذاشته است وگرنه زمین در نگاه معرفتی از آن
خداست و بشرحق دارد از آن استفاده کند .از این جهت میگویم مشهد هم شهر من است.
ماخودمان هم مستاجر امام رضا(عليهالسالم) هستیم
همین طور است.

بهترین خاطره ای که از سفر به مشهد داشتید را برایمان بازگو میکنید؟
بهتریم خاطره زمانی برای من اتفاق میافتد که زیارت امام رضا(عليهالس�لام) را میخوانم چون مضامین زیارت بس��یار
ك َو اتَّ َه ُموا ن َ ِب َّي َ��ك َو َج َح ُدوا ب ِآيَات َ
ِين ب َ َّدلُوا ن ِ ْع َم َت َ
ِك َو
متعالی اس��ت .وقتی به این جمله میرس��م که «للَّ ُه َّم ال ْ َع ِن الَّذ َ
َس��خِ ُروا بِإِ َمام َ
آل ُم َح َّم��دٍ» خیلی تاثیر عمیقی بر من میگذارد .هروقت در لبنان و یا
اس َعلَى أَ ْك َتافِ ِ
ِك َو َح َم ُلوا ال َّن َ
در مش��هد دلم هوای امام رضا(عليهالس�لام) را میکند این یک خط از زیارت را میخوانم و این لذت بخش ترین خاطره
زیارت است  .زیرا این بخش زیارت به ما میفهماند که چه مصایبی بر سر ائمه(عليهم السالم) آمده است.
میتوانم از ماجرای آن زیارت آسمانی هم بپرسم؟
-کدام زیارت؟
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پرواز بر فراز حرم!
بله! نوروز  94به دلیل س��ردی هوا و کسالت ،س��فر به مشهد برایم دست نیافتنی شده بود .اما باید به دیدار حضرت
میش��تافتم .از قم به فرودگاه آمدم و راهی مشهد شدم .این درحالی بود که سرمای هوا خیلی برایم خطرناک بود و
آن موقع هوای مشهد خیلی سرد شده بود .به فرودگاه مشهد که رسیدیم خلبان گفت امکان فرود نداریم .بنابراین
برفراز حرم زیارت کرد و ما از همان آس��مان زائر آقا شدیم .و سپس به تهران بازگشتیم .امام رضا(عليهالسالم) امام رئوف
و کریم است .عرض ارادتی بود و با کرامتش پاسخ گفت.
به چه مناسبتی حضور در جشنواره امام رضا(عليهالسالم) را پذیرفتید؟
  به عنوان خادم فرهنگ رضوی به این جشنواره دعوت شدم.
به عن�وان خادم فرهن�گ رضوی چه پیش�نهادی برای متعالی ش�دن جش�نواره بی�ن المللی امام
رضا(عليهالسالم) دارید؟
باید مباحثی را که دوستان در جشنواره دنبال میکنند با نگاهی عالمانه بررسی شود1.

-1گفت و گو از  طیبه مروت
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بانوی شاعر پاکستانی:
را سوغات میبرم
خاک پای زائران امام رضا
تحسینه زهرا :مالئک هم به مشهد غبطه مي خورند
(عليهالسالم)

نشس��ته بودم در البي هتل  .تند تند زير لب «امن يجيب» مي خواندم تا وقت کم نیاورم و بتوانم همه مصاحبههاي
اين چند روز را انجام دهم .در همان حین بود که صداهایی به گوش��م رس��ید .صداهایی که کمیناآش��نا س��خن
میگفتند .انگار فارس��ی نبود اما برخی کلماتش شبیه زبان خودمان بود...ناخواسته سرم را برگرداندم سمت صدا.
س��ه خانم روي کاناپه های آن طرف نشسته بودند و سخت مشغول حرف زدن بودند ...طوري كه حتي متوجه نگاه
های خیره و مات من هم نشدند .به سمت شان رفتم و سالم کردم...
واي خداي من ،انگار دو نفر از آن ها را میش��ناختم .درس��ت اس��ت؛ یکی « مديحه رس��ول» ميهمان س��ال قبل
جش��نواره امام رضا(عليهالس�لام) بود و دیگری خانم عرب مترجم  .آن سومیاما انگار ميهمان تازه وارد جشنواره امسال
بود؛ چرا که این نخستین بار بود که مالقاتش میکردم.
به س��مت ش��ان که رفتم هر س��ه با مهرباني به رویم لبخند زدند و خیلی زود مرا در جمع گرمشان پذیرفتند .انگار
سالها بود كه مي شناختمش��ان .از بودن در كنارشان حس خوبي داشتم و احساس تازگي مي كردم .میهمان تازه
وارد همان ابتدا خودش را معرفی کرد .او «تحسینه زهرا» از پاکستان بود و گفت که امسال برای نخستین بار است
که در جشنواره امام رضا (عليهالسالم) شرکت کرده است.
این س��ه نفر هم مثل بقیه پاكس��تاني ها خونگرم و مهربان بودند .اين را از طرز رفتارشان به راحتي ميشد ،فهميد.
خيلي زود با من انس گرفتند و در جمع صمیمیخود راه دادند .مشتاق بودم با آن حسن و خلق نیکویی که داشتند
زودتر مصاحبه ام را آغاز کنم؛ چرا که میدانس��تم حتما صحبتهای دلنشین و شیرینی برای گفتن دارند .میهمان
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تازه وارد خیلی زیبا س��خن میگفت و طبعی شاعرانه داش��ت .حتی قبل از آن که بگوید شاعر است از نحوه سخن
گفتنش میشد حدس زد این نکته را:
خيلي خوش�حالم شما را در مش�هد مالقات مي كنم من و مخاطبانم مش�تاقانه منتظريم درباره شما
بیشتر بدانیم .لطفا كمي از خودتان بگوييد...
من «سيده تحسينه زهرا» متولد س��ال  1960اهل شهر الهور پاكستان و از نسل امام صادق (عليهالسالم) هستم  .فوق
ليسانس زبان و ادبيات اردو دارم و در دانشگاه پنجاب دروس اسالمي را تدريس مي كنم .البته استاديار رشته زبان
و ادبيات اردوي دانشگاه دولتي بانوان شهر الهور نیز هستم.
شما در جشنواره امام رضا(عليهالسالم) حضور داريد از تجربه دلچسب کار کردن براي امام هشتم بگویيد...
من مداح و س��خنران اهل بيت(عليهم السالم) هستم؛ اما آنچه باعث شده به اين جشنواره دعوت شوم شعرهايي است كه
درباره امام رضا(عليهالسالم) و خواهر گرامیشان حضرت معصومه(سالماهللعليها)  گفته ام .فعال هم در حال نگارش يك كتاب
درباره بانوي شهر قم هستم كه امیدوارم به زودی تکمیل شود تا بتوانم عالوه بر شاعری ،توفیق نویسندگی در باب
اهل بیت(عليهالسالم) را هم کسب کنم.
از شعرهايتان برايمان بخوانيد هرچند لطف شعر به اين است كه به زبان اصلي خوانده شود اما چون ما
اردو نمي دانيم مفاهيم شعري تان را خواهيم شنيد...
و مترجم اش��عار او را براي ما ترجمه مي كند«:حضرت معصومه(س�لاماهللعليها)  در باغ رس��الت يك گل هستند /دختر
معصومي كه به عصمت مش��هورند/او تفسيري از قرآن است/برادرش��ان علي(علی بن موسی الرضا(عليهالسالم)
است و پدر بزرگ شان هم انسان بزرگي به نام علي بن ابي طالب (عليهالسالم)/هر چه باشيد همه به اين درگاه مي آييد/
چون حكم خداوند است.»...
درباره امام رضا(عليهالسالم) هم شعر گفته ايد؟
با شنیدن این حرف اشکی گرم در چشمهايش میدرخشد .وقتي كسي اينطور دلشكسته اشك بريزد دلم بی تاب
میشود و به ياد آن جمله مشهور مي افتم« :خدا را در چه ديدي؟ در قلب هاي شكسته».
او ش��عرش را به اردو میخواند و اش��ك میريخت و اين وسط مترجم به زیبایی اش��عارش را ترجمه میكرد« :به
نام خداوند بخش��نده و مهربان /قافله هاي رضوي روانه ی خراسان ش��دند /این همان دری است که آرامش ابدی
آنجاس��ت /آقا من برای زیارت شما بیتاب بودم /دلم مي تپيد وقتي قرار ش��د به زيارت تان بيايم /شما مرا به درگاه
خود خواندید برای تمنا کردن  /اي امام رضا! تو مرا صدا كردي و من آمدم به زيارتت /وآنچنان آراس��ته ش��ده دیار
مش��هد و قم /مالئک هم برای این حال وهوا بیتابند /اینجا همان مکانی اس��ت که جبرئیل نیز به التماس میگوید:
 /مرا به غالمی ،بگذار در اینجا بمانم ،به خاطر خدا /کسی که اسیر   والیت توست موال /در دنیا کسی هرگز به خاطر
امرار معاش نزد تو نمیآید /برعریضه ی من امضاء بزنید موال/ش��رمنده ای  اینجا آمده برای دعا نزد ش��ما /بیماران
میگویند فقط این در را برای ش��فا برگزیدیم /مریض عشق هس��تم ،آقا بر من کرم فرما /فقط بگذار در قدمگاه شما
بمانم به خاطر خدا /موال! جام محبت را به من بنوش��ان /این عاشقان ،موال! آمده اند برای والیت تو /و تحسینه حاال
از شما میطلبد زیارت کربال و نجف /دستهای من برای همین دعا اینک گشوده شده اند».
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از احساستان درباره سفر به مشهد و زیارت حرم امام رضا(عليهالسالم)بگویید.
_تحس��ینه که هنوز اشک در چشمانش میجوشید_ ،گفت :مش��هد که هستم حس میکنم در عرشم و در هفت
آس��مان پرواز میکنم وقتی به درگاه امام میروم حضور مالئکه را احس��اس میکنم .میدانم مالئک هم به مشهد
و حرم امام رضا(عليهالس�لام) غبطه میخورند .من یقین دارم امام رضا(عليهالس�لام) اس��م های ما را مینویسند و ما را دعوت
میکنند .ما در  هر کجای جهان که هس��تیم صدایمان میکنند تا به  سویش��ان بش��تابیم .من به امام رضا(عليهالسالم)
سالم میکنم و به کسانی که در کشور او زندگی میکنند درود میفرستم .راستش همیشه به حال ایرانیها غبطه
خورده ام چرا که آنها الیق و شایسته میزبانی از امام هشتم شده اند.
در قلب��م يقين دارم هر كس��ي وارد ح��رم امام رضا(عليهالس�لام) مي ش��ود خداوند نظر ويژه ب��ه او دارد .من خاك پاي
زائرانشان را از حرم برداشته ام و چشم هايم را با اين خاك متبرك كرده ام.
دعایی که در حرم مطهر کردید را به ما هم میگویید؟
دعا کردم علمیکه در جوار عالم آل محمد(صل اهلل عليه و آله وسلم) در مشهد وجود دارد دامان ما را  نیز پر کند .پاکستانیهای
زیادی در قم و مش��هد در حال تحصیلند و از علم بی نهایت امام و وخواهرش��ان بهره مند میش��وند .اسم تك تك 
دوستان و اقوام را پيش امام رضا(عليهالسالم) برده ام و سالم و دعايشان را به امام رسانده ام.

ش�ما هنرمنديد و روحيه لطيف ش�اعرانه داريد دلمان مي خواهد توصيف امام رضا(عليهالس�لام) را از زبان
يك بانوي هنرمند پاكستاني بشنويم....
امام رضا (عليهالس�لام) را رضا خطاب میکنند  .زیرا همانطورکه در روایات آمده :هم اهل دنیا از ایش��ان راضی هستند و
هم عرشیان.
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امام(عليهالس�لام) خودش��ان خطاب به عبدالعظیم حسنی از اصحاب ش��ان میفرمایند :ای عبدالعظیم! ازسوی من به
دوستانم سالم برسان و به آنها بگو که شیطان را به خود راه ندهند و به آنان به خاموشی و ترک کردن ستیزه جویی
و آنچه به کارشان نمیآید و روی آوردن به یکدیگر فرمان بده ،چرا که اینکار موجب نزدیک شدن به من است.
همچنین بگو که خود را به در افتادن با یکدیگر مشغول نسازند که من با خود عهد کرده ام هر که چنین کند و یکی
از یاران مرا به خش��م آورد از خدا بخواهم س��خت ترین عذاب را در دنیا به وی رساند و در آخرت در شمار زیانکاران
باشد.
آنها را آگاه س��از که خداوند ،نیکوکار آنها را خواهد بخش��ید و از بدکارشان درخواهدگذشت ،مگر کسی که به خدا
ش��رک ورزد ،یا دوستی از دوستان مرا بیازارد ،یا بدخواهی او را به دلگیرد ،که اگر چنین کند خداوند او را نبخشاید
تا زمانی که از این اندیشه بد بازنگردد ،اگر بازگشت چه بهتر  ،وگر نه روح ایمان از دلش رخت بر بندد و از والیت من
بیرون رود و او را از والیت ما بهره ای نخواهد بود و من از این سرنوشت بد به خدا پناه میبرم»                                  1.
و نیز امام رضا(عليهالس�لام) میفرمایند« :کس��ی که به زیارت من میآید در سه جا به ديدار او خواهم رفت .هنگامیکه
کتابها (نامه اعمال) به دستهای راس��ت و چپ داده میشود ،در وقت نهادن اعمال در میزان و درهنگام عبور از
صراط».
زیارت امام رضا (عليهالس�لام) آنقدر ارزشمند اس��ت که رسول گرامیاسالم(صل اهلل عليه و آله وس��لم) میفرمایند :این فرزند من
کسی است که ثواب زیارت وی برابر با هفتاد حج میباشد.
آیت ا ...شوش��تری میفرمایند :یکبار در جوار ضریح مقدس امام رضا (عليهالس�لام) بودم که دیدم یک دس��ت از ضریح
بیرون آمد و  چندین خط ش��عر نوشت .وقتی من شعرها را خواندم دیدم نوشته شده :هر کسی که از خداوندمتعال
میترس��د ،یا در دنیا ترس و واهمه ای دارد ،به اهل بیت (عليهالس�لام) ابراز ارادت و با آنها دوس��تی کند ،و در همسایگی
امام رضا (عليهالس�لام) س��کونت کند .که امام رضا (عليهالسالم)  ،آنچنان نس��بت به زیارت کنندگان شان مهربان میباشند
که میفرمایند :در روز محش��ر که هرکسی فقط مشغول خودش میباشد امامرضا(عليهالسالم) زیارت کنندگان خود را
میجویند ،تا از شفاعت آن حضرت برخوردار شوند و ایشان دست آنها را میگیرند و وارد بهشت میکنند.
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وقتي ب�راي آخرين بار خدمت امام رضا (عليهالس�لام) براي زیارت برس�ید در وداع به ایش�ان چه خواهيد
گفت؟
مردم ايران سعادتمندند که هر زمان میتوانند حرم امام را زیارت کنند ،ولی ما سالها انتظار میکشیم تا اين افتخار
روزي ما ش��ود .وقتي زمان جدایی نزدیک میشود ،فقط همین خواسته را دارم ،که« :موال بار دیگر مارا به بارگاهت
بطلب و در دنیا باعث نجات ما باش و در آخرت هم  بر ما رحمت داش��ته باش .شما فرزند رحمت للعالمین و برای ما
مایه رحمت هستید .موالی من ! بارها ما را نزد خود بطلب .و زمانی که از دنیا رفتیم ،قبرهای ما را با نور خود منور و
روشن فرما .موال به من علمیعطا فرما که از منبر حسینی ،علم شما را گسترش دهم .من شاگردان زیادی دارم که
برای شما کار میکنند ،آنها را یاری فرما».
امید دارم که امام رضا(عليهالسالم) از ما راضی شوند و ما بتوانیم در راه احیای اوامرشان کوشا باشیم .فرمان ایشان است
که به شیعیان ما پیغام بده که در هر جا هستند اوامر و سیرت ما را زنده نگهدارند.
چه سوغاتی از مشهد با خود به الهور خواهید برد؟
قدری خاک پای زائران امام رضا(عليهالسالم)؛ که برای خودم  ،خانواده و دوستانم میبرم.
در این سفر روزی،میهمان مهمان سرای امام رضا(عليهالسالم) بودیم من از نان های آنجا به رسم تبرک برداشتم،خشک
کردم تا برای خانواده و دوستانم ببرم.
پاکس�تانی ه�ای زیادی را در ح�رم مطهر رضوی دی�ده ام و ارادت هایی که به س�احت امام هش�تم
میورزند .از این ارادت ها برایمان بگویید...
ما ش��یعیان پاکستانی عاشق و شيفته امام رضا(عليهالس�لام) هستيم وقتي كسي توفيق آمدن به مشهد را پيدا مي كند
همه به حال و روز او غبطه مي خورند چون مي دانند او حتما عزيز خداوند بوده كه زائر امام هشتم(عليهالس�لام) شده.ما
امام رضا (عليهالسالم)را بي نهايت دوست داريم.
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اصالازکودكي اين عشق در ما به وجود مي آيد و شعله ور مي شود  .در مجالس و مراسم هاي مذهبي ما حتما ذكر و
ياد امام هشتم هست و این عشق در رگ و پی ما جریان دارد.
تمام زائراني که از پاکس��تان به مشهد مي آيند حتما نزديك حرم س��كونت مي كنند تا بتوانند از تمام لحظه هاي
حضور در مشهد نهايت بهره را ببرند.
از آداب و رسوم شیعیان پاکستان هنگام بازگشت از مشهد و حرم امام رضا(عليهالسالم) بگویید...
ما معموال از مشهد؛ نان يا نمك ،به عنوان سوغات مي بريم تا آن را در ديگ غذايی  ميهماني كه به مناسبت بازگشت
از مشهد تدارك مي بينيم بیاندازیم و از میهمانان با  غذی متبرك شده پذیرایی کنیم.
چه عبارتي يا جمله اي از امام رضا(عليهالسالم) هست كه با شنيدنش دلتان آرام مي شود...
تحس��ینه با گریه گفت :امام رضا (عليهالس�لام) جمله اي دارند و مي فرمايند« :پس هركس مرا با معرفت زيارت كند در
سه جا به ديدارش مي آيم...
حاشیه پر رنگ تر از متن
خانم عرب مترجم اردو زبان جش��نواره برای��م تعریف میکرد :هر وقت با مدیحه رس��ول(دیگر میهمان اردو زبان
جش��نواره امام رضا(عليهالسالم) و تحس��ینه زهرا به زیارت میرفتیم وقتی حرم میرسیدیم گاهی تحسینه از ما عقب
میماند و ما منتظر میش��دیم تا او خودش را به ما برساند یکبارکنجکاو شدم که چرا هر وقت وارد حرم میشویم او
از جمع س��ه نفره ما عقب میماند تا اینکه وقتی دقت کردم دیدم تحس��ینه به حرم که میرسد خم میشود و غبار
پای زائران را از صحن ها بر میدارد و به چش��م هایش میکش��د و از خاک پای زائ��ران تبرک میگیرد.این صحنه
خیلی مرا تحت تاثیر قرار داد.در بازگش��ت از حرم مطهر درباره این موضوع از او سوال کردم و تحسینه زهرا گفت:
من به شفاعت گرد پای زائران امام رضا(عليهالسالم) ایمان دارم و برای شفای جسم و روحم از این خاکها بر میدارم و به
چشمهایم میکشم....
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روایت خواندنی نویسنده بنگالدشي از نائل شدن به دو حج

دکترمحمد عبدالقدوس :رسالت جشنواره امام رضا
رساندن پیام رضوی به جهان است

(عليهالسالم)

دکتر محمد عبدالقدوس از کيلومترها آن طرف تر ،از داکا به  عش��ق امام هشتم(عليهالس�لام) به س��رزمين خورش��يد
س��فر کرده بود ،احساسش به زیارت و امام رضا(عليهالس�لام) ،آن قدر زالل ،ناب و رشک برانگيز  بود که خيلي از وقتها
درک آن براي من س��خت می ش��د .من عشق سرشار به س��احت امام رضا(عليهالسالم) را در چش��م هاي خيس دکتر
محمدعبدالقدوس ديدم؛ در اش��ک هاي زاللي که اين زائر بنگالدش��ي با ياد و نام ايشان مي ريخت و در دعايي که
او در ج��وار امام رضا(عليهالس�لام) کرده بود .وقتی  از او که بعد حضور در جش��نواره بین المللی امام رضا(عليهالس�لام) راهی
خانه خدا بود درباره احساس��ش از زیارت ثامن الحجج (عليهالس�لام) پرس��یدم ،با لحن بغض آلودي پاس��خ داد :به امام
رضا(عليهالسالم) گفته ام اگرچه ما از شما دوريم ولي هميشه به ياد شما هستيم و اگرشما ما را نپذيريد و ميهمان نوازي
نکنيد ،ما روی به چه کسی بیاوریم و به در خانه چه کسي برويم؟
مسافري از داکا
دکتر محمد عبدالقدوس اهل کش��ور بنگالدش که کامال مس��لط به زبان فارسی است ،بخاطر ترجمه چهارکتاب
درباره امام رضا(عليهالس�لام) به نام هاي «امام رضا(عليهالس�لام) به روايت اهل سنت»« ،حديث سلسلة الذهب»« ،تحقیقی
پیرامون اباصلت هروی» و «زندگینامه تحلیلی امام رضا (عليهالسالم)» در نهمین جشنواره بین المللی امام رضا(عليهالسالم)
به عنوان خادم نمونه فرهنگ رضوي مورد تقدیر قرار گرفت و در جشنواره سیزدهم نیز به منظور شرکت در مجمع
خادمان فرهنگ رضوی به ایران سفر کرد و به عنوان دبیر این مجمع نیز انتخاب شد.
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نائل شدن به دو حج
نکته قابل توجه درباره س��فر این بار دکتر عبدالقدوس این اس��ت که او امسال راهی سفر حج بود و بقول خودش به
برکت دعای امام رضا(عليهالسالم) توانست هم در جشنواره شرکت کند و  و هم به سفر حج برسد.
روایت او از این اتفاق خواندنی اس��ت :امس��ال اتفاق عجیبی برای بنده افتاد .چون ب��رای حج ثبت نام کرده بودم و
باالخره پس از طی مراحل پیچیده 20،اوت به عنوان زمان پروازم از داکا به مکه تعیین ش��د .فقط  20روز مانده به
سفر حج ،دعوت نامه جشنواره امام رضا(عليهالسالم) بدستم رسید که در آن زمان پرواز به ایران  20اوت اعالم شده بود.
خب مش��خص بود که اگر در جشنواره ش��رکت می کردم حتما از حج  جا می ماندم .خیلی فکر کردم و تنها چاره را
در این دیدم که زمان پرواز حج را جابجا کنم  .اینکار مشکل دیگری داشت و ممکن بود  نتوانم پرواز جایگزین پیدا
کنم و اگر هم پیدا میکردم امکان رزرو بلیت نداش��تم .سه روز فکر کردم و یکدفعه به یاد امام رضا(عليهالسالم) افتادم و با
دل شکسته به خود حضرت توسل کردم و از ایشان خواستم گره گشای این مشکل باشند.آن لحظه تصمیم قطعی
گرفتم در جشنواره شرکت کنم.
کاروان حج ما در موعد مقرر در  20اوت به مکه پروازکرد و من هم همان روز روانه ایران شدم .قبل از پرواز  به سمت
تهران ،از آژانس پرواز حج ،خبر گرفتم آنها گفتند چون ش��ما آگاهانه پرواز حج را کنس��ل کردی گیر آوردن رزرو
پرواز خیلی مشکل است و ما هم هنوز نتوانستیم کاری بکنیم ولی در حال تالشیم.
اگر این مشکل حل می شد من بایستی  26اوت از ایران برمی گشتم و  28اوت به مکه  پرواز می کردم و اگر هم حل
نمی شد که دیگر امکان به جا آوردن حج واجب برایم وجود نداشت.
در چنین ش��رایط مبهم و نگران کننده ای که سالها منتظر بودم به حج بروم و از آن سو آرزوی دیدار دوباره ایران و
زیارت حرم های مقدس قم و مشهد را داشتم در جش��نواره شرکت کردم و دعایم خدمت آقا امام رضا(عليهالسالم) این
بود که خودشان دعا کنند گره باز ش��ود تا بتوانم حج را به جا آورم .باالخره به جشنواره آمدم و در برنامه ها شرکت
کردم-به جز مراسم اختتامیه که نمی توانستم در آن شرکت کنم و باید خودم را به داکا می رساندم_ و با اطمینان
قلبی از ایران برگش��تم وقتی به بنگالدش رسیدم سریع با  آژانس تماس گرفتم مسؤول آژانس از آن طرف گوشی
با صدای گرمی گفت  :آقا بلیط ش��ما حاضر هست و پرواز شما همان  28اوت می باشد .لطفا تشریف بیآورید و بلیط
را دریافت کنید».
اینچنین دعایم مستجاب شد و من دو حج را بجا آوردم؛ زیارت امام رضا(عليهالسالم) و شرکت در جشنواره ایشان و  حج
واج��ب در کنار خانه خدا .آنچه من گفتم فقط یک نمونه از عنایات امام رضا(عليهالس�لام) بود که همین چند ماه پیش و
در جریان برگزاری جشنواره  امام رضا(عليهالسالم) برایم اتفاق افتاد.
تولد در دباتا
دکتر محمد عبدوالقدوس در معرفی خود گفت :سال  1975در یک خانواده شیعه در منطقه دباتای شهر ستخیرا
در جنوب غربی بنگالدش به دنیا آمدم .منطقه ای خوش آب و هوا و رویایی .س��ه برادر دارم که یکی استاد دانشگاه
است و دیگری پزشک و برادر کوچکم مهندس مخابرات است.
پدرم کارمند دولت بود که در اداره دام پروری کار میکرد و س��ال  2007بازنشسته شد و مادرم خانه دار است.شش
سال پیش ازدواج کرده ام و دو فرزند دختر دارم.
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وضعیت مسلمانان
وقتی از عبدوالقدوس درباره وضعیت مس��لمانان بنگالدش س��وال کردم ،گفت :بنگالدش س��ال  ۱۹۷۱از هند و
پاکس��تان جدا و مستقل شد 90.درصد جمعیت  160میلیونی کشور ما را مسلمان ها تشکیل می دهند که حدود
 10هزار نفر آنها شیعه و ساکن مناطق جنوبی اند.به عبارت دقیقتر شیعیان در  4شهر جنوب بنگالدش زندگی می
کنند که این افراد بومی کشور بنگالدش اند بقیه شیعیان در داکا پایتخت و شهرهای شمالی ساکنند که این افراد
اردو زبان هستند و از هند و پاکس��تان به بنگالدش مهاجرت کرده اند .جالب است بدانید وقتی بنگالدش از هند و
پاکس��تان جدا شد ،اغلب شيعيان بنگالي در اطراف شهر کلکته در کشور هند همان جا که قبر شهيد نثار علي دي
تو مير قرار دارد باقي ماندند .دي تومير و حاجي محمد محسن دو شهيد مشهور شيعي هستند که در مبارزات ضد
استعماري به شهادت رسيدند و گفته مي شود نسل بسياري از شيعيان بنگالدش و هند به اين دو فرد مي رسد.
شیعیان بنگالدش
به دليل جذابيت مذهب تشیع تعداد شيعيان کشور ما در حال افزايش است و کتاب هاي زيادي که تا کنون درباره
تشيع ترجمه ش��ده و مورد استقبال قرار گرفته اس��ت؛ خود نش��ان دهنده عالقه مردم بنگالدش به تشیع است،
م��ن تاکنون  ۳۳کتاب ترجمه کرده ام که المراجعات ،فروغ واليت ،اس��تفتائات مقام معظ��م رهبري و  ...از جمله
آنهاست.
به لحاظ اقتصادي ،سياس��ي و اجتماعي نيز شيعيان در بنگالدش وضعيت مناسبي دارند به طوري که مثال بزرگ
ترين تاجر بنگالي يک ش��يعه به اسم شاهنشاه رضوي است .اگرچه زماني ش��يعياني که در روستاهاي دور  افتاده
کشور زندگي مي کردند ،فقير بودند ولي در حال حاضر وضعيت اقتصادي اين خانواده ها بسيار بهبود يافته است.
آرزوی پدر
وی با اش��اره به اینکه پدرش هم��واره در آرزوی این بوده که یکی از فرزندانش عالم دینی ش��ود ،گفت :پدر بزرگم
تش��یع را وارد منطقه دباتا کرد و به دنبال ایش��ان افراد دیگر به تش��یع روی آوردند که اکنون تعداد آنها به حدود

 1000نفر می رسد.
پدر بزرگم برای این افراد مس��جد و حسینیه بنا می کند که هنوز هم آن مسجد و حسینیه در دباتا باقی است.وقتی
تعداد شیعیان بیشتر می شود پدر و عموهایم احساس می کنند که چقدر مردم نیاز به حضور یک عالم دینی دارند
تا جایی که پدر قبل ازدواجش��ان نذر می کنند که  اگر خداوند پسری به ایشان عطا کرد یکی شان عالم دینی شود  .
که خدا را شکر از بین فرزندان من این توفیق را پیدا کردم که در حوزه علمیه تحصیل کنم و طلبه دینی شوم.
خاطره ژانويه ۱۹۹۱
عبد القدوس که  8س��ال در حوزه علمیه قم  طلبه بوده است خاطره آمدنش به حوزه قم را اینطور تعریف کرد :سال
 ۱۹۸۹که امام خميني(ره) به ملکوت اعلي پيوس��تند ،من  از دبيرستان دانش آموخته شدم .دوست داشتم براي
ادامه تحصيل به ايران بيايم اما به داليلي ويزاي من حاضر نش��د و س��ال تحصيلي آغاز ش��د .پدرم به من گفت که
بهتر اس��ت به دانش��گاه بروم .حدود يک ماه از رفتنم به دانشگاه مي گذش��ت که مجله اي از رايزني ايران به دستم
رس��يد .من قبال از طريق اخبار ش��نيده بودم که امام رحلت کرده اند اما درباره جزئيات آن و ش��خصيت امام (ره)
چيزي نمي دانستم .آن مجله ويژه نامه ارتحال امام خميني(ره) بود .وقتي ساعت يک بعد ازظهر از دانشگاه به خانه
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رس��يدم آن مجله را ديدم و تا س��اعت  4:30عصر تمام  ۵۸صفحه آن را مطالعه کردم و اشک ريختم و تازه فهميدم
که امام(ره) که بودند  .احس��اس مي کردم از بيمارستان تا لحظه تشييع امام(ره) همراه ايشان بودم .آن قدر تحت
تاثير شخصيت امام(ره) قرار گرفتم و از رحلتشان  داغ دار شدم که هنوز هم پس از سال ها آن داغ همراه من است.
آن جا بود که تصميم گرفتم کش��ور امام خميني(ره) را از نزدي��ک ببينم ،به همين دليل در پنجم ژانويه  ۱۹۹۱به
ايران آمدم و از آن جا با محيط و فرهنگ ايراني انس گرفتم و بزرگ شدم .االن هم بيشتر از اين که خود را يک شيعه
بنگالي بدانم ،خود را ايراني مي دانم .به خصوص اين که مسئول بخش پژوهشي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي
ايران در داکا هستم و سخنان رهبر معظم انقالب را به زبان بنگالي ترجمه مي کنم و به طور کامل در جريان آخرين
حوادث و اتفاقات و موضع گيري هاي جمهوري اس�لامي قرار مي گيرم .من تا س��ال  ۱۹۹۹در ايران بودم و سپس
به کشور بازگشتم.
بعد از مراجعت به بنگالدش دروس دانشگاهی را از سر گرفتم و هم اکنون مشغول تحصیل دوره دکترا در دانشگاه
داکا می باشم .در کنار درس و بحث همواره به کارهای علمی پژوهشی و تبلیغی نیز مشغول بوده ام.
دلم برایش می تپد
او احساس��ش را از دی��دار دوباره ایران و مش��هد اینطور به ما گفت :من هم مثل همه ش��يعيان دلم  همیش��ه
ب��راي ايران مي تپد ،به همين دلیل خیلی دقیق اخبار ایران را پی گیری می کنم .می دانس��تم در این س��الها
بخاطر فشار غرب و مس��اله هسته اي و تحریم ها،ایران شرایط سختی داشته است .در آرزوي اين بودم که بار
ديگر ايران را از نزديک ببينم تا متوجه ش��وم چه اتفاقي افتاده اس��ت .وقتي در اين س��فر از نزدیک در جريان
ش��رایط ايران به ويژه در زمينه هاي علمي قرار گرفتم ش��گفت زده ش��دم .باور کردني نيس��ت ايران با وجود
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تحريم ها اين قدر رش��د کرده باشد .من در اين س��فر با ديدن اين پيشرفت ها به ويژه با ديدن شکوه حرم امام
رضا(عليهالس�لام) که حاال نس��بت به گذش��ته صحنهاي آن خيلي بزرگ تر شده است اش��کم جاري شد و به امام
رضا(عليهالس�لام) گفتم :اي غريب الغربا ايرانيها نگذاش��ته اند شما غريب باشيد همان طور که به دليل وجود شما
برکتهاي بسياري نصيب مردم و کشور ايران شده است.
دلتنگ شده بودم اما راهی پیدا نمی کردم
وقتی از دکتر عبدالقدوس با آن لحن دلنش��ین و اخالصی که در وجودش موج می زند و همین اخالص کالمش را
نافذ و تاثیر گذار کرده ،پرس��یدم چه خاطره ای از جشنواره بین المللی امام رضا(عليهالسالم) دارید ،نکته های جالبی را
برایمان بیان کرد که شنیدنش جالب است :راستش وقتی پس از حدود 8سال تحصیل در قم و انسی که با این فضا
گرفته بودم و انگار قم و ایران خانه من بودند-این حس در همه شیعیان وجود دارد که ایران خانه آنهاست و در این
خانه احس��اس آرامش می کنند -به بنگالدش برگش��تم یک دهه از زندگی ام را با آن شور جوانی در فعالیت های
گوناگون س��پری کردم اما بعد ده سال واقعا دلم برای قم و ایران تنگ شده بود و دلم می خواست خودم را دوباره به
این سرزمین که برای من جنبه معنوی داشت پیوند بزنم اما هیچ راهی برای بازگشت دوباره به ایران و زیارت  امام
رضا(عليهالس�لام) و حضرت معصومه(س�لاماهللعليها) پیدا نمی کردم .کم کم ارتباط و اتصال روحی ام با قم و مشهد داشت کم
رنگ می شد و من داشتم ناامید می شدم که شاید در عمرم دیگر نتوانم به خدمت امام رضا(عليهالسالم) و خانم حضرت
معصومه(سالماهللعليها) ،کریمه اهل بیت (عليهم السالم) برسم وگاهی برای این محرومیت ،خود را مقصر می دانستم که کاش
طلبگی را بیشتر ادامه می دادم و به کشورم بر نمی گشتم.
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آن حس عجیب
در چنین کشمکش روحی که داش��تم روزی پیشنهاد ترجمه چهار کتاب درباره امام رضا (عليهالسالم) به من داده شد.
با تمام وجودم پیش��نهادها را پذیرفتم و کار ترجمه را انجام دادم .بعد از مدتی که کار به پایان رسید ،به بنده اطالع
دادند که برای برنامه ای به نام جشنواره بین المللی امام رضا(عليهالسالم) به مشهد دعوت شده ام  .دوباره راه برای من باز
ش��د و با عنایت آقا امام رضا (عليهالس�لام) موفق شدم مجدد با قم و مشهد ارتباط برقرار کنم انگار دوباره محرم این حرم
ها شدم.به همین خاطر حس عجیبی نسبت به جشنواره امام رضا(عليهالسالم) دارم و معتقدم این جشنواره زندگی مرا
تغییر داد.
رسالت بزرگ
دفعه پیش که به جشنواره آمدم هنوز بنیاد بین المللی امام رضا(عليهالسالم) تشکیل نشده بود اما امسال که آمدم دیدم
الحم��داهلل این اتفاق مبارک افتاده که من آن را به فال نیک می گیرم .درباره جش��نواره امام رضا (عليهالس�لام) معتقدم
رس��الت بزرگی دارد و شعاع نورانی فرهنگ رضوی باید از خراس��ان و ایران به دیگر کشور ها تابانده شود چنان که  
امام خودشان فرمودند« :فان الناس لو عرفوا محاسن کالمنا التبعونا».
انتخاب ش��دن بنده بعنوان دبیر بخش آسیا و اقیانوس��یه مجمع جهانی خادمان فرهنگ رضوی را  فرصت بسیار
خوب و مغتنم برای خود می دانم و در این راس��تا برنامه های گوناگونی به بنیاد پیش��نهاد ک��رده ام و امیدوارم به
اهداف خود دست یابیم.
خدا کند با همین عنوان محشور شوم
وقت��ی درباره عن��وان خادم نمونه فرهنگ رض��وی که او موفق به دریاف��ت این عنوان پر افتخار از جش��نواره امام
رضا(عليهالس�لام) شده است پرسیدم :گفت  :خدا کند که در روز رس��تاخیز با همین عنوان خادم نمونه فرهنگ رضوی
محشور شوم.
اسمی که در سالهای قم زیاد شنیدم

جش��نواره سیزدهم امام رضا(عليهالس�لام) برای عبدالقدوس یادآور یک خاطره دیگر هم بود و او دیدار  با عالمه آیت ا...
شیخ ابراهیم زکزکی را توفیقی بزرگی از جانب خداوند می دانست که در این جشنواره نصیبش شده.
عبدالقدوس در این زمینه گفت :در س��الهایی که در قم طلبه بودم دوستان زیادی از برادران آفریقایی داشتم که از
جمله آنها طالب نیجریه ای بودند .یک اس��م را از زبان آن برادران زیاد شنیده بودم و آن «شیخ زکزکی» بود آنقدر
این اسم بر زبان طالب آفریقایی بخصوص نیجریه ای ها بود که من آرزو داشتم یکبار هم که شده این مرد بزرگ را
زیارت کنم ولی هیچ وقت این توفیق را پیدا نکردم .تا اینکه باالخره خدا را ش��کر که در سیزدهمین جشنواره امام
رضا (عليهالس�لام) در میان خادمان فرهنگ رضوی ایشان را دیدم و زیارت کردم .البته این مالقات وقتی صورت گرفت
که س��ه فرزند  ایشان به شهادت رسیده بودند و من برایم بس��یار تعجب آور بود که بابت آن هیچ ناراحتی و یا غمی
نداشت و اتفاقا همیشه چهره اش خندان بود و با لبخند با ما برخورد می کرد.
صبر و اس��تقامت ایش��ان برایم یادآور خاطره سید الشهداء در روز عاشورا بود .وقتی ش��یخ زکزکی را دیدم بیشتر
کنجکاو ش��دم که درباره ایش��ان مطالب بیش��تری بدانم از طریق اینترنت بیش��تر با کارها و تالش های ایش��ان
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ش��دم و ازحماسه ای که ایش��ان در نیجریه آفریده بود لذت بردم .ش��یخ زکزکی در معرفی و گسترش مکتب اهل
بیت(عليهمالسالم) یک الگوست.
متأس��فانه اواخر باز اتفاقی برای ایش��ان افتاد و تع��داد دیگری از فرزندان خود را از دس��ت داد مثل اینکه ش��یخ
میخواهد اقتداء کاملی به حضرت سید الشهداء داشته باشند و هنوز هم دارند فدا کاری می کنند.
وقتی من تصویر چهره خونین ایش��ان که محاسن شان به خونشان خضاب شده بود را دیدم یک لحظه حس کردم
چقدر  این چهره با آن محاس��ن خضاب شده  به خون ،شبیه به موالی متقیان علی بن ابی طالب (عليهالسالم) است ودر
آن لحظه از صمیم دل فقط یک جمله را زمزمه کردم که« :الهی رضا بقضائک و تس��لیما المرک ال معبود سواک یا
غیاث المستغیثین».
رازی بين من و امام رضا(عليهالسالم)
او درباره احساس��ش از زيارت امام رضا(عليهالس�لام) گفت :من از کيلومترها آن طرف تر برای زیارت امام آمده ام .البته
معتقدم زيارت به ميزان معرفت و آگاهي انسان نسبت به امام و حال معنوی او وابسته است.
براي حضور در جش��نواره امام رضا(عليهالس�لام) به ایران آمدم و از وقتي که متوجه ش��دم بايد ب��ه اینجا بيايم خودم را
زائر حضرت رضا (عليهالس�لام) ديدم؛ زائري که از س��وي امامش براي اين سفر دعوت شده و وظيفه من فقط آمدن بود.
همواره بین من و امامم رازی  است که خودشان از آن باخبرند .درباره احساسم از زيارت باید بگویم :اين رازي است
بين من و امام رضا(عليهالس�لام) که ريش��ه در عشق و محبت نس��بت به آن حضرت دارد .فقط بدانيد که دردمندانه به
امام رضا(عليهالس�لام) گفتم :اگرچه ما از شما دوريم ولي هميشه به ياد شما هستيم و اگر ما را نپذيريد و ميهمان نوازي
نکنيد ،ما روی به که آوریم و در خانه چه کسی را بزنیم؟
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هیچوقت وداع نمی کنم
وقتي از او پرس��يدم چگونه با امام رضا(عليهالس�لام) وداع خواهيد کرد آه بلندي کش��يد و گفت :م��ن هيچ وقت با امام
رضا(عليهالس�لام) وداع نم��ي کنم چون خداحافظي با ايش��ان معنا ن��دارد .ما فقط به لحاظ فيزيک��ي از حضرت فاصله
ميگيريم و گرنه هميشه به ياد امام رضا(عليهالسالم) هستيم و ارتباط روحی مان با حضرت ادامه دارد.
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گفت گو با پزشکی که با احادیث رضوی شیعه شد

دکتر دالل السلطي :درد دوری و غربت از فلسطین
را به امام رضا گفتم
(عليهالسالم)

گفت و گو با دکتر «دالل الس��لطی» پزشک فلسطینی ساکن ش��هر دمشق ،در يك نيمه شب آرام شهريورماه و در
فضای ملکوتی حرم مطهر امام رضا(عليهالس�لام) انجام ش��د .گفت وگويي كه در آن کلماتی چون فلسطین و انتفاضه و
آرمان فلسطینیان ،کلید واژگان اساسی آن بودند.
این بانوی فلس��طینی که س��اکن زینبیه دمشق اس��ت_ ش��هری که این روزها کانون حادثه و درگیری و یکی از
پرآشوبترین شهرهای جهان شناخته میشود _هنگام سخن گفتن از جنگهای سخت سوریه ،در میان کلمات
پرآش��وب و خش��ن جنگ و بیرحمیها و کش��تارها  ،امید در کالمش موج میزند و در اوج ایمان و اعتقاد ،نسبت
به آینده مبهم س��رزمین شام امیدوار است! «دالل» رویای بازگش��ت به سرزمین زیتون را دور نمیبیند و دلبسته
سرزمین مادریاش است.
صحبت که از امام رئوف میش��ود ،غریب الغربا بودن امام رضا(عليهالسالم) را صفت آشنایی مینامد و فلسطینیها را در
این صفت با حضرت مشترک میبیند .از شیعه شدنش میگوید و این که با رساله ذهبیه امام رضا(عليهالسالم) با مکتب
تشیع آشنا و مانوس شده است...

رایحه رضوی 3

99

خانم دکتر امشب شب ميالد باسعادت امام رضا(عليهالسالم) است و ما در صحن جامع رضوي روبروي گنبد
طال در اين هواي لطيف شهريورماهي مشهد با شما هم كالم شده ايم...
بله ش��ب باشكوهي است .ماه توي آسمان را نگاه كن! درس��ت باالي گنبد امام رضا(عليهالس�لام) قرار گرفته است .اين
تصوير زیبا و رویایی را هيچگاه از ياد نخواهم برد...
حاال بیشتر از خودتان برایمان بگویید...
دالل محمود السلطی هستم ،پزشک فلسطینی االصل ساکن  دمشق.
جزو آوارگان فلسطینی ساکن سوریه هستید؟
بله س��الها پیش ،پس از اشغال سرزمینمان فلسطین به دست صهیونیستها ،پدر و مادرم به عربستان مهاجرت
کردند .من در آنجا تحصيالت ابتداییام را گذراندم ،اما وقتي ميخواس��تم وارد دانش��گاه شوم ،دانشگاه دمشق را
انتخاب و به س��وريه مهاجرت كردم .اکنون هم در شهر دمشق و در جوار حرم حضرت زینب(س�لاماهللعليها)  در منطقه
سیده زینب (س�لاماهللعليها) (زینبیه) س��کونت دارم و در یک درمانگاه به کار طبابت مشغولم .البته تخصص من زنان و
زايمان است.
قبل گفتگو متوجه شدم در ابتدا شیعه نبودید .چه شد که با اهل بیت (عليهم السالم) بخصوص امامرضا(عليهالسالم)
آشنا شدید؟
درس��ت است ،من چیزی از مکتب اهل بیت(عليهم السالم) نمیدانس��تم ،تا اینکه وقتي به عنوان دانشجوی پزشکی در
دانشگاه دمشق مشغول تحصيل شدم ،آنجا درباره طب اسالمیشروع به تحقیق کردم .پايان نامه من درباره تاريخ
علم پزش��كي بود كه فصلي از آن به علم پزش��كي در روايات اسالمي اختصاص داش��ت .در حين مطالعه ،از قضا به
رس��اله ذهبیه امام رضا(عليهالسالم) برخوردم که در آن عقاید امام درباره طب آمده بود .این موضوع برایم دلنشین بود و
باعث شد من به اهل بیت(عليهم السالم)  و امام رضا(عليهالسالم) عالقه پیدا کنم و همین زمینه تشیع مرا فراهم کرد .هر چند
تا شيعه شدنم ماجراهاي فراواني را پشت سر گذاشتم.

چه ماجراهايي؟
هنگامیکه درس��م تمام ش��د ،براي گذراندن دوره موظفي به يك اردوگاه آوارگان فلسطيني رفتم .آنجا پزشكي
عراقي حضور داش��ت كه ش��يعه بود .يك روز با او درباره حديث ثقلين صحبت و مباحثه كردیم؛ او گفت در حديث
ثقلين آمده «كتاب اهلل و عترتي» و من بسيار تعجب كردم و گفتم نه «كتاب اهلل و سنتي» آمده است تا اينكه او قانع
نشد و به من گفت برو و بیشتر مطالعه كن.
با این که اس��تاد راهنماي پايان نامه من مس��يحي بود ،اما كتابخانهاش پر از منابع اس�لامي ب��ود .هنگامیکه به
كتابخانه او مراجعه كردم  ،در كمال تعجب ديدم  که اكثر منابع معتبر همان سخن دكتر عراقي را ذکر کرده اند .اين
تلنگر جدي براي من بود و باعث شد تا عالوه بر كتاب «المعجم الحديث» ،كتاب «المراجعات» سيد عبدالحسین
ش��رف الدین را كه شرح مناظرات يك عالم ش��يعه با عالم اهل سنت است ،نيز مطالعه کنم .ضمن اينكه ارتباطم را
با آن پزش��ك ش��يعه عراقي ادامه دادم و در نهایت نیز با مطالعات و تحقيقات فراواني كه در این زمینه انجام دادم  ،
شيفته مكتب اهل بيت(عليهم السالم)  شدم و مسير زندگيم عوض شد.
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در رساله ذهبیه به چه نکاتی برخوردید که اینقدر تاثیرات عمیقی روی شما گذاشت و شیعه شدید؟
راس��تش تسلط علمیامام رضا(عليهالس�لام) برایم فوق العاده بود .بعدها وقتی شنیدم لقبشان عالم آل محمد(صل اهلل عليه و
آله وس��لم) است ،ساعتها به این عنوان فکر کردم و گریس��تم و بارها خدا را به این لقب امام قسم دادهام  .من آن زمان
میدیدم که ایشان بسیاری از حقایق پزشکی را قرنها پیش بیان کردهاند .حتی نکتههایی گفتهاند که بعد قرنها
تازه در دوران معاصر ما کش��ف شده است .این مس��اله فوق العاده بود و مرا به وجد میآورد .حیرت میکردم وقتی
ذهبیه را میخواندم و ته قلبم آرزو میکردم کاش من هم از ش��اگردان و دوستداران این انسان بزرگ بودم .در واقع
رساله ذهبیه امام رضا(عليهالسالم) مرا شیعه کرد.
هنوز هم ذهن و قلبتان پیش رساله ذهبیه است؟
بله! من روی این کتاب تحقیقات زیادی انجام دادم و متوجه ش��دم مامون از امام رضا(عليهالس�لام) خواس��ت تا نظرات
پزشکیشان را مکتوب کنند و آنقدر این س��خنان زیبا بوده که مامون آن را ذهبیه یعنی طالیی نامیده است .مثل
حدیث سلس��له الذهب كه باز از ایشان است و سلسله ای طالیی است .البته من بعد مطالعات فراوان بر روي رساله
ذهبيه ،کتابی در شرح آن نوشتم كه منتشر شد.
وقتی جنگ خانمان برانداز س��وریه پی��ش آمد ،بدلیل اینکه بیش��تر وقتم را مجبور ب��ودم در درمانگاه بگذرانم،
نتوانستم تحقیقاتم را کامل کنم .البته اوضاع سوریه نسبت به قبل قدری آرام شده و من امیدوارم که بتوانم به کارم
ادامه دهم.
خانواده تان با شيعه شدن تان مشكلي نداشتند؟
خانواده من همگي در عربس��تان زندگي مي كردند و قبل مهاجرت من به دمش��ق حتي اس��م مذهب شيعه هم به
گوشش��ان نخورده بود! باورتان مي ش��ود من خودم تا آن زمان اصال نميدانس��تم مذهب ديگري هم وجود دارد.
وقتي درس��م در دمشق تمام شد ،پدرم از من خواست به عربستان برگردم ؛ من بر خالف ميل باطني ام_ بخصوص
كه ميدانس��تم زنان در عربستان امكان فعاليت اجتماعي ندارند_ بخاطر اطاعت از پدر برگشتم تا اينكه برادرم به
سوريه رفت و اين مساله زمينه ی بازگشت مجدد مرا فراهم كرد .تا این که بالفاصله بعد از بازگشت به سوریه ازدواج
كردم و براي هميشه در دمشق ماندگار شدم.
اولین باری که مشهد را دیدید یادتان هست؟ از آن سفر و حس و حالتان برایمان بگویید...
بله ! دقیقا خاطرم مانده؛ سال  2012بود که برای شرکت دردهمین دوره جشنواره بین المللی امامرضا(عليهالسالم)
به مش��هد آمدم که مصادف با والدت امام رضا(عليهالس�لام) شده بود .آن س��فر ،اولین باری بود که به زیارت امامهشتم
(عليهالس�لام) میآمدم .حس غیر قابل توصیفی داشتم  .س��خت است بخواهم احساسم را از مشرف شدن به حرم
امام رضا(عليهالس�لام) بیان کنم .در آن س��فر احساس��اتی چون ترس ،امید و محبت فراوان نسبت به امام رئوف در دل
داشتم و البته که این احساسات توام با احساس خشوع در برابر خداوند متعال بود.
وقتي در مقابل ضریح مبارک ايس��تادم بهترين و ش��يرين ترين لحظات زندگي��م را تجربه كردم .حالت ملکوتی و
روحانی خاصی ب��ود .این حال و هوای ملکوتی صحن و س��رای بارگاه حضرت ،همراه با مناظر و چش��م اندازهای
باشکوه و زیبا در کنار هنرهای فاخر ایرانی اسالمیکه در جای جای حرم به چشم میخورد ،انسان را واقعا مبهوت
و مجذوب خود مي كرد.
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راس��تش زیارت امام رضا(عليهالس�لام) به زندگی من برکت داد و من با خداوند عهد کردم که وقتی از مش��هد برگشتم
برنامهای براي امام رضا(عليهالس�لام) در زینبیه برگزار کنم .بخصوص برای کس��انی که ایش��ان را نمیشناس��ند .من
معتقدم کسی که امام رضا(عليهالسالم) و اهل بیت(عليهم السالم)  را نمیشناسد همچون مردگان است.
بس��یاری از مردم و از جمله آوارگان فلسطینی مقیم س��وریه که بسیار دوستدار اهل بیت(عليهم الس�لام)  هستند ،امام
رضا(عليهالس�لام) را نمیشناس��ند .من در این س��فر با یکی از مس��ئوالن برگزاری جش��نواره امام رضا توافق کردم که
همچنان با ایش��ان در ارتباط باش��م و كتابي درباره امام رضا(عليهالس�لام) تاليف کنم ،تا بتوانم ایشان را بیشتر به مردم
سرزمین خودم بشناسانم.

وقتی با امام رضا(عليهالسالم) آشنا شدید چه صفاتی از ايشان توجهتان را جلب كرد؟
درباره احساس��م نس��بت به لقب عالم آل محمد(صل اهلل عليه و آله وس��لم) برایتان حرف زدم .هنوز هم این صفت ش��ان دلم
را میلرزاند و احس��اس حیرت دارم .ویژگی دیگری از ایشان هم برایم عجیب اس��ت و آن غریب الغرباء بودن امام
هشتم(عليهالسالم) است که  حسی غریبانه نسبت به آن دارم و با این صفت در دلم احساس دلتنگی میکنم.
وقتی که در زیارت امام میخوانیم« :الس�لام علیک ایّها اإلمام الغریب» ،این صفت ایش��ان س��خت مرا تحت تاثیر
قرار میدهد؛ چرا که من هم این احساس غربت را به خاطر دوری از وطنم فلسطین عزیز دارم و معنای این کلمه را
بخوبی میفهمم .فلسطینی ها بیش��تر از مردمان هر کشوری این صفت امام رضا(عليهالسالم) را درک میکنند و فصل
مشترک با ایشان دارند.
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یعنی بین امام رضا(عليهالسالم) و سرزمین فلسطین نسبتی میبینید؟
من درد غربت و دوری از س��رزمینم را به امام رضا(عليهالس�لام) گفته ام ،س��رزمینی که سالهاس��ت من و دیگر آوارگان
فلس��طینی در حسرت بازگشت به آن هستیم .من پیر ش��ده ام و شاید رویای بازگشت به سرزمین زیتون را با خود
ببرم و در این دنیا هیچوقت به آن نرس��م ،این حس خیلی مرا اذیت میکند  .همیش��ه با دل شکسته احساساتم را
درباره فس��لطین و حاال سوریه به غریب الغربای اهل بیت(عليهالس�لام) گفته ام .میدانم که او در ایران میهمانی عزیز و
دوست داشتنی است؛ و میدانم برای مردم فلسطین دعا خواهند کرد.
در حرم امام رضا(عليهالسالم) براي مردم فلسطين چه دعايي كرديد؟
من اين صحن(جامع رضوي) را خيلي دوس��ت دارم .بزرگ و باشكوه است؛ به نيابت از همه مردم فلسطين در اين
صحن قدم زدم و براي آزادی و رهایی كش��ورم دعا كردم .هيچ دعايي براي ما فلس��طيني ها ش��يرين تر از آرزوي
بازگشت به سرزمين آبا و اجدادی مان نيست.
گفتيد زيارت امام رضا(عليهالسالم) به زندگي شما بركت داده دراين باره حرف بزنيم...
من اگ��ر بخواهم زندگي ام را به دو دوره تقس��يم كنم؛ حتما مي گويم دوران قبل از آمدن به مش��هد و زيارت امام
رضا(عليهالس�لام) و دوران پ��س از آن .یعنی تا این اندازه اين س��فر در زندگي من تعيین كننده بوده اس��ت .زيارت امام
رضا(عليهالس�لام) برای من بركات زيادي داشت .حتی حضور انس��ان در این مکان به او اين امکان را میدهد تا به افکار،
عواطف و احساس��ات ناب معنوي باز گردد و آن را به دیگران انتقال دهد .این يك جور ش��ناخت حسي است كه به
عقيده من عميق ترين شناخت هاست ،چون با عاليق عميق قلبي در مي آميزد.
من دائماً خداوند را ش��کر میکنم به خاطر فرصتی که برای زیارت امام رضا(عليهالس�لام) و حضور در حرم ایشان به من
اعطا کرده است .ایشان به من نظر کرده و فرصت بودن در جوارشان را به من داده اند و من هرچه از اين جهت شاكر
باشم باز هم كم است .زیارت امام رضا (عليهالسالم) به نفوس ،قلوب ،عواطف و عقلمان نیرو و انرژی میدهد تا بتوانیم در
شرایط حاضر که آکنده از تاریکی و ظلمت است ،به زندگی مان ادامه دهیم .ما دراین روزگار به فرهنگ رضوی كه
همان فرهنگ گفتگو و مناظره است بسیار نیاز داریم.
و حاال برسيم به جش�نواره بین المللی امام رضا(عليهالسالم) كه اين روزها شما ميهمان آن هستيد.
جشنواره را چطور ارزیابی میکنید؟
من براي جش��نواره امام رضا (عليهالس�لام) ارزش و اهمیت فراوانی قائلم و آن را مبارك مي دانم ،اینکه هر فردی در هر
جای دنیا میتواند با ارسال آثار  در اين جشنواره شركت كند خيلي خوب است.
همچنین به نظر من از دیگر مزیت های این جش��نواره امکان ش��ناخت افراد و افکار متنوع فعال در زمینه فرهنگ
رضوي  اس��ت .همیش��ه در اس�لام جمع بر فرد مقدم بوده و جش��نواره امام رضا (عليهالس�لام) امكان جمع ش��دن ما و
فكرهايمان را درباره امام فراهم ميكند .ما هم كه در جش��نواره حضور يافته ايم مسئوليت سنگينی بر دوش داريم
و بايد اين  موضوع را درك كنيم تا بتوانيم پيام رسان اين فرهنگ باشيم.
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من از دس��ت اندركاران جش��نواره كه فضایی ایجاد کردند  تا امام رضا(عليهالس�لام) را زیارت کنیم تشكر ميكنم .امام
رضا(عليهالس�لام) میفرمایند :خدا رحمت کند کس��ی که امر ما را احیا کند .امیدوارم ماهم جزو احیاکنندگان امر امام
مان باشیم.
من دو پیش��نهاد به طور خاص دارم؛ یکی حمایت از مردم مظلوم فلسطین ،چه در خاک فلسطین و چه در خارج از
مرزهای آن؛ به عنوان مثال پیش��نهاد میکنم که در جشنواره امام رضا(عليهالسالم) از آوارگان فلسطینی كه در منطقه
زینبیه دمشق در برابر تروریس��ت ها از حرم حضرت زینب(س�لاماهللعليها)  دفاع میکنند به نمايندگي از كشور مظلوم
فلسطین حضور داشته باشند.
پیش��نهاد دوم من نیز اینست که  در مدرس��ه دارالحدیث در سوریه ش��یعیانی در حال تحصیلند؛ من درخواست
میکنم به عنوان هدیه تشویقی ،یک سفر به مشهد مقدس از طریق جشنواره برای این عزیزان در نظر گرفته شود.
حضور در جشنواره امام رضا(عليهالسالم) و سفر به مشهد چه دستاوردهايي براي شما داشت؟
باید بگویم که در اين س��فر ودر این وقت اندک با برادران و خواهران جدیدی آشنا شدم كه ارتباط با آنها واقعا برایم
ّ
لذت بخش بود ،از مس��ئوالن ،مترجمان ،خبرنگاران و  ...تشکر میکنم .آش��نایی با اين افراد از مهم ترین اتفاقات
حضور در این دوره از جشنواره بود.
با توجه به شرایط فعلی ،سوری ها میتوانند برای زیارت مشهد بیایند؟
بله! من خودم در شب قدر ( 23ماه رمضان) ،یک اتوبوس زائر برای زیارت امام رضا(عليهالسالم) به مشهد فرستادم! قبال
حاجتی از امام رضا(عليهالسالم) داشتم که دقیقا یک سال بعد ،روز  23ماه رمضان به آن رسیدم و خداوند به فرزندم یک
پسر بخشید که اسم او را رضا گذاشتیم و وقتي دعاي من برآورده شد نذر كردم تا با هزینه شخصی ام کاروانی را  به
مشهد بفرستم تا جبراني براي این لطف بي نهايت ايشان نسبت به من باشد.
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يك سوال هم درباره وضعيت سوريه بخصوص دمشق كه شما ساكن آن هستيد و اين روزها در كانون
اخبار رسانه هاي جهان قرار دارد ،دارم؛ اوضاع هم اكنون چگونه است؟
نس��بت به سالهاي قبل كه آش��وب و جنگ و ناامني به اوج خود رس��يده بود؛ اوضاع آرام تر شده است .وقتي سال
 2012مي خواس��تم براي شركت در جش��نواره به ايران بيايم ،امكان رفتن به حرم سيده زينب(س�لاماهللعليها)  وجود
نداش��ت و خيلي ناامن بود .ولي االن الحمداهلل اوضاع آرام ش��ده ،هر چند نابس��اماني ها وجود دارد .مثال برق شهر
دمشق گاهي قطع مي شود ،اجناس گران است ،درباره بنزين كمبود داريم و ...هرچند منطقه اي كه من ساكن آن
هستم ،يعني منطقه سيده زينب(سالماهللعليها) (زينبيه) که بيشتر آوارگان فلسطيني در اين منطقه زندگي مي كنند،
برق و آب  آن  از شهر دمشق جداست؛ ولي بهرحال نابساماني هاي ناشي از جنگ هست كه مردم را اذيت مي كند.
درباره وضعيت سياسي هم  همه دنيا مي دانند كه بشار اسد فرد محبوبي در ميان سوري هاست و هر چه در توانش
بوده براي رهايي كش��ور از جنگ انجام داده ،اكثر مردم بشار را دوس��ت دارند .انشااهلل كه جنگ زودتر تمام شود و
آرامش دوباره به خاك سوریه باز گردد.
از وضعيت حرم حضرت زينب(سالماهللعليها) و حضرت رقيه(سالماهللعليها) برايمان بگوييد...
حرم سيده زينب(سالماهللعليها)  در امنيت كامل است من روزي كه راهي مشهد بودم به زيارت ايشان رفتم و آنقدر حرم
مملو از زائران بود كه نتوانس��تم ضريح را لمس كنم .درباره حرم سيده رقيه(سالماهللعليها)  هم بايد بگويم که دو راه براي
رفتن به حرم س��يده رقيه(س�لاماهللعليها)  وجود دارد كه يكي خيلي نا امن است و دیگری با وجود اينكه طوالني تر است
ولي امنيت بيشتري دارد و ما هر از چند گاهي از اين مسير به زيارت مي رويم انشااهلل كه امنيت كامل به حرم سيده
رقيه(سالماهللعليها)  نیز بازگردد.
خانم دكتر! همين حاال و در حالي كه ما ميهمان امام رضا(عليهالس�لام) در حرم ش�ان هس�تيم اگر بخواهيد
دعايي بكنيد آن دعا چيست؟
درخواستم از امام رضا(عليهالسالم) این است که امنیت و آرامش به همه كشورهاي اسالمي برگردد .ما التهاب و استرس
جنگ را در فلس��طين درك كرده ايم و حاال در سوريه همان اوضاع وجود دارد .بخصوص من از حضرت ميخواهم
سیده زینب(س�لاماهللعليها)  دعا كنند تا محبین ايش��ان دوباره بتوانند به زيارت عمه
براي بازگش��ت آرامش به منطقه ّ
بزرگوارشان بيايند.
بگذاريد يك خاطره برايتان بگويم اولين بار وقتي سال  2012براي شرکت در جشنواره دهم امام رضا(عليهالسالم)
راهي مش��هد ش��دم .زائران امکان رفتن به حرم حضرت زینب(س�لاماهللعليها)  را نداشتند چون جنگ سختي بود و تنها
تعدادي از افراد مس��لح بعنوان محافظ حرم ،آنجا حضور داشتند .يادم هس��ت وقتي براي اولين بار،در برابر ضریح
امام رضا(عليهالس�لام) ایس��تادم و س��يل جمعيت را ديدم ناخودآگاه ياد غربت بان��و حضرت زینب(س�لاماهللعليها)  افتادم و
ساعتهاگریس��تم اما اين بار كه براي حضور در جش��نواره س��يزدهم مي خواستم به مش��هد بيايم ابتدا به زيارت
بان��و حضرت زينب رفتم و حرم ش��ان را  زیارت كردم .الحمدهلل خداوند بارگاه  ايش��ان را براي ما محافظت كردند.
درخواس��تم از امام رضا(عليهالس�لام) این اس��ت که امنیت كامل به این مکان بازگردد تا زائران بتوانند به زیارت ایشان
بروند .البته دعاي دیگری هم دارم که بیان آن برایم آسان نیست.
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مي شود دعايتان را به ما بگوييد؟
(اش��ك در چشم هايش حلقه میزند) دعای خاصم این است كه پیش از مرگ خداوند توفیق نوشتن افکارم درباره
امام رضا(عليهالسالم) را به من عطا کند .من درد نابودی کسی که اهل بیت(عليهم السالم) را نمیشناسد بخوبی درک میکنم.
ش��ناخت و معرفت اهل بیت(عليهم الس�لام) مانند نوری اس��ت که خداوند به قلب  انس��ان میتاباند .من در حرم امام از
خداوند میخواهم که موفق به تالیف کتابي درباره امام هشتم شوم.
چه حرف نگفته ای دارید که دوست دارید به مخاطبان ما بگویید...

ارادت ما فلس��طینی ها به مردم ایران از جنس دیگری است .امام خمینی(ره) بود که ما و آرمان فلسطین را دوباره
زنده کرد و پیش��تاز معرفی اهل بیت(عليهم السالم) در جهان معاصر بود  .بنظر من فضیلت پیشتازی در زمینه ی معرفی
اهل بیت(عليهم الس�لام)  در دوران ما از آن ایش��ان اس��ت .من از مردم ای��ران میخواهم در حرم امام رضا(عليهالس�لام) همه
مظلومان دنیا بخصوص مردم فلسطین را از دعا کنند.
حتما مي دانيد ايراني ها چقدر به دو بانوي بزرگوار ش�هر دمشق يعني حضرت زينب(سالماهللعليها) و دختر
سه س�اله امام حسين(عليهالس�لام) حضرت رقيه(س�لاماهللعليها) ارادت دارند و حدود  5سال است كه با حوادث
خونين شام دست ما از زيارت اين بانوان باكرامت كوتاه است خواهش ما اين است كه سالم ناقابل ما را
به آن دو بانوي عزیز برسانيد و اگر توانستيد نائب الزياره ما باشيد...
حتما! من از مش��هد به بيروت و از آنجا به دمش��ق خواهم رفت و انش��ااهلل اولين كاري كه مي كنم به حرم س��يده
زينب(س�لاماهللعليها)  مي روم و نائب الزي��اره همه برادران و خواهران ايرانيم خواه��م بود.هر وقت اطراف حرم حضرت
رقيه(سالماهللعليها)  امن بود حتما آنجا را هم به نيابت از شما زيارت خواهم كرد.
ما نيز در مشهد الرضا دعا گويتان خواهيم بود....
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نماینده مجلس پاکستان:آموزه های رضوی در سیاست راه را نشانم داد

دکتراسماء ممدوت :به خود می بالم که عضوی ازخانواده
جشنواره امام رضا (عليهالسالم)هستم

در بین میهمانان امس��ال جش��نواره بین المللی امام رضا(عليهالسالم) بانوی چشم پزش��ک  55ساله ای از کشور
پاکس��تان حضور داشت که عالوه بر سمت نماینده مجلس پاکس��تان ،متولی بقعه حضرت رقیه(سالماهللعليها)  همسر
مسلم بن عقیل در شهر الهور نیز بود.
دکتر «اس��ما ممدوت» که یکی از شخصیت های سیاسی کشور پاکستان است ،در نگاه اول آدم را یاد یکی دیگر از
چهره های سیاسی ماندگار در پاکس��تان میاندازد« .بی نظیر بوتو» اسمیاست که با دیدن ممدوت در ذهن آدم
نقش میبندد...این تش��ابه جالب ظاهری در کنار آرامش و متانتی که در چهره اش دیده میشد از وی شخصیتی
جذاب و ویژه برای مصاحبه ساخته بود....
گفت و گوی ما با این بانوی پاکستانی اینک پیش روی شماست:
خانم دکتر ممدوت! میدانس�تید چه�ره تان خیلی آدم را یاد مرحومه «بی نظیر بوتو» نخس�ت وزیر
سابق پاکستان میاندازد .خیلی شبیه ایشان هستید...
(میخندد) بله خیلی ها در ایران و حتی در پاکستان هم این را به من میگویند.
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شما نماینده ایالت پنجاب هستید؟
خیر ،اکنون نماینده پایتخت یعنی اسالم آباد هستم .ولی قبال پنج سال نماینده ایالت پنجاب بودم.
عالوه بر اینکه نماینده مجلس هستید ،متولی حرم یک امام زاده در الهور هم هستید ،درست است...
بله! من متولی بارگاه حضرت رقیه(سالماهللعليها)  همسر مسلم بن عقیل و مادر طفالن مسلم هستم .وی از بانوان جلیل
القدری اس��ت که نقش مهمیدر واقعه کربال داشته و همسر و فرزندانش نیز در راه امام حسین(عليهالسالم) به شهادت
رسیده اند .بارگاه این بانوی مکرمه در شهر الهور قرار دارد و من متولی حرم ایشان هستم.
از این بارگاه بیشتر برایمان بگویید...
این بارگاه روزانه حدود 5هزار نفر زائر دارد که در ماه محرم و صفر تعداد زائران خیلی بیش��تر هم میشود .روز نهم
ذی الحجه که همزمان با روز عرفه و سالروز شهادت حضرت مسلم است ،شلوغ ترین روز بارگاه این امامزاده است.
ف��ردای آن روز یعنی دهم ذی الحجه که عید قربان اس��ت نیز ،افراد در خانه جش��ن نمیگیرند بلکه همه به حرم
حضرت رقیه(س�لاماهللعليها)   میآیند  و ش��هادت مسلم بن عقیل را تسلیت میگویند .همه در روز عید قربان به تسلیت
شهادت میآیند و درست است که روز عید است ولی همه عزاداری میکنند!
در سه ماه ذی الحجه ،محرم و صفر نیز به طور کامل در بارگاه حضرت رقیه(سالماهللعليها)  عزاداری برگزار میشود.
از کشورهای دیگر هم برای زیارت میآیند؟
خیر ،متاس��فانه هنوز بین بقیه کش��ورها این بارگاه مقدس آنقدر ش��ناخته نشده اس��ت و فعال فقط از استان ها و
ایالتهای دیگر پاکستان به زیارت میآیند.
ایرانی ها چطور؟ آیا شرایطی هست که بیایند و بارگاه حضرت رقیه(سالماهللعليها) را زیارت کنند؟
راستش یکی از اهداف ما همین است که زائران بیش��تری به آنجا بیایند ،حتی ما گنبد حرم ایشان را از روی گنبد
امام رضا(عليهالس�لام) طراحی کرده ایم .پنج مناره هم به نش��ان پنج تن اهل بیت س��اخته ایم و خیلی دوس��ت داریم
ش��باهتی ایجاد کنیم بین این حرم و تمام حرم های اهل بیت(عليهالس�لام) و دوست داریم که زائران به راحتی بتوانند

برای زیارت بیایند و فضای کافی داش��ته باشند و از نظر بهداشتی و سالمتی در امنیت کامل باشند ،امیدوارم با این
تمهیدات ایرانی ها هم حضورشان در این بارگاه پررنگ تر شود.
گفتید طرحی برای توسعه حرم این امامزاده دارید؟
بله! طرحی داریم که صحن حرم برای حضور زائران بزرگ تر ش��ود .االن کوچک اس��ت و زائران نمیتوانند بیایند
نماز بخوانند .باالخره افراد مسن و کودک هم میآیند که اگر توسعه نیابد و ازدحام بشود آنها دچار مشکل خواهند
شد .مثال در عیدها خیلی شلوغ میشود و واقعا مشکل کمبود فضا احساس میشود .ولی با طرحی که من دارم قرار
است ان شااهلل اتفاقات خوبی بیفتد و حرم توسعه یابد.
این طرح را به دولت هم ارائه کرده اید؟
بله! من دیزاین و طرح را در مجلس پاکس��تان مطرح کرده ام و س��پس به دولت داده ام و دولت پاکستان هم آن را
قبول کرده است.
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در حرم امامزده ای که متولی آن هستید عالوه بر فعالیت های مذهبی،چه فعالیت های دیگری انجام
میدهید؟
ما در آنجا عالوه بر برنامه های آموزش��ی که برای کودکان و بانوان درباره زندگی اهل بیت(عليهالس�لام) و سخنان آنان
داریم ،یک مرکز سوادآموزی نیز برای بیسوادان و یک مرکز درمانی برای درمان بیماران هم راه اندازی کردهایم.
منزل شما نزدیک حرم است؟
خیر ،منزل من از حرم دور است.
پس چطور این کارها را انجام میدهید؟
راستش همیشه در رفت و آمدم.
آیا حرم امام زاده دیگری هم در پاکستان وجود دارد؟
در پاکستان امامزادگان زیادی هستند .من درباره امامزادگان و فرزندان اهل بیت که در خاک پاکستان قرار دارند
تحقیقی هم انجام داده و این تحقیق را به آستان قدس رضوی داده ام که البته در حال بررسی است.
از عشق مردم پاکستان به امام رضا(عليهالسالم) برایمان بگویید...
مردم پاکس��تان باور و اعتقاد قلبی دارند و با وجود همه مشکالت و تهدیدها ،بازهم میبینید در حرم رضوی چقدر
تعداد پاکستانی ها زیاد است .آن هایی که بضاعت بیشتری دارند هوایی میآیند ولی آن هایی که زمینی میآیند،
این اعتقاد را دارند که اگر در این راه کش��ته ش��وند شهید شده اند .این عش��ق و عالقه ،به طی کردن این راه سخت
کمک میکند .با اینکه در این حمالت گاهی مسافران را از اتوبوس ها پیاده و همان جا  تیرباران میکنند.
شیعیانی که مشهد میآیند آداب و رس�وم خاصی دارند؟ مثل ایرانی ها که وقتی از سفر کربال و مکه
برمیگردند ولیمه میدهند و...
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آداب رسوم برگشت از مشهد تقریبا مثل همین آداب و رسوم ایرانی هاست که شما برایم گفتید .افراد برای تبریک
گفتن به خانه آن ها میروند و البته برعکس مراس��م ش��ما ،اقوام ،فامیل و همسایگان زائران مشهد را برای ناهار یا
شام و ..دعوت میکنند و میهمانی میدهند.
خودتان تا به حال چند بار به مشهد آمده اید؟
من هر سال به مشهد میآیم .س��عی میکنم برنامه ریزی ام برای زمان های خاص باشد .مثال یکبار اربعین مشهد
بودم و بیس��ت روز ماندم تا زمان ش��هادت امام رضا (عليهالس�لام) .من اربعین کربال هم بوده ام و آرزو داش��تم یکبار هم
مشهد باشم که خدارا شکر همینطور  شد و اربعین مشهد را هم دیدم.
اربعین مشهد چطور بود؟
خیلی زیبا! لذت بردم بخصوص که من تا حدی زبان فارس��ی را بلدم و عزاداری ها را متوجه میش��دم .ش��ب و روز
هیات ها در حرم و اطراف در حال عزاداری و س��ینه زنی بودند .با پس��رم ،اربعین ،کربال رفته بودیم ولی چون آنجا
مراس��م عربی است خیلی متوجه نمیش��دیم؛ اما روضه ها و عزاداری هایی که در مشهد برگزار میشود را متوجه
میش��دیم .هر چند روضه و عزاداری به هر زبان و با هر ش��کل و قالبی باش��د برای ما ش��یعیان جذاب است و تاثیر
خودش را دارد .ولی در کل من عزاداری های ایرانی ها را خیلی دوست دارم و از آن لذت میبرم.

ش�ماازمدیرانکشورپاکس�تانهس�تید.میخواهمبدانموقتیبانگاهیکمدیرعالیرتبهسیاسیبه
مشهد نگاهمیکنیداینشهراراچطورمیبینید؟واینبارکهآمدیدآیاتغییراتیدرشهرشاهدبودید؟
من هر دفعه که میآیم میبینم که مش��هد نس��بت به دفعه قبل رشد و پیشرفت بیش��تری داشته است .حرم امام
رضا(عليهالسالم) هم که همیشه در حال توسعه است و ما از دیدن این همه پیشرفت خیلی خوشحال هستیم.
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اینکه میگویید پیشرفته تر شده به چه معناست از چه لحاظ رشد داشته؟
بنظرم مشهد در حال مدرن شدن است .در این مدت پیشرفت ها و توسعه های شهری خوبی داشته ولی تاکید من
بیشتر روی مردم این شهر است که بنظرم فرهنگ شان روز به روز در حال رشد و بهتر شدن است .مثال اینکه زنان
در ایران و در مش��هد اینقدر امنیت دارند از نظر من یک جهش فوق العاده اس��ت .حتی من در اینجا راننده تاکسی
زن دیدم .کاش در کش��ور من و در دیگر کشورهای اس�لامیاینقدر امنیت وجود داشت که زنان راحت در جامعه
فعالیت کنند .آنچه برای من خیلی س��تودنی است امنیت بانوان در این شهر اس��ت که بسیار موضوع مهم و مورد
اهمیتی است.
به عنوان یک مسلمان از امام رضا(عليهالسالم) چه آموخته اید؟
امام رضا (عليهالسالم) به عنوان عالم آل محمد  (صل اهلل عليه و آله وسلم)  ،درسهای اخالقی خیلی خوبی را به ما آموختند.آموزه
های رضوی در عرصه سیاست راه را نشانم داد.
ایشان همیشه مسایل اخالقی را به شیعیانشان تذکر میدادند و در زمان خود عالمترین فرد و از همه بخشندهتر و
معتمدتر نسبت به تعالیم الهی بودند.
شما زائرامام رضا(عليهالسالم) هستید در حرم شان چه دعاهایی میکنید؟
یکس��ری مسائل شخصی است که بیان میکنم .ولی مس��ئله اصلی این است که من روحم را در حرم ایشان تزکیه
میدهم و  به خدا نزدیکتر میش��وم .به آموزه هایی که اهل بیت به دنبال آن بودند نزدیک میش��وم و همیشه دعا
میکنم خداوند قدرتی به من دهد و امام رضا(عليهالس�لام) برایم دعا کنند تا بتوانم آموزه های اهل بیت(عليهالسالم) را
بیاموزم و به دیگران نیز آموزش دهم.
به عنوان میهمان جش�نواره بین الملل�ی امام رضا(عليهالس�لام) از این جش�نواره و کیفیت حضور در آن و
احیانا پیشنهاداتی که دارید بفرمایید؟
راستش من دومین بار است که در جشنواره امام رضا (عليهالسالم) حاضر میشوم .بار اول که در ششمین دوره جشنواره
به عنوان خادم نمونه فرهنگ رضوی تقدیر ش��دم و امسال نیز از حضور مجددم در این جشنواره بسیار خوشحالم
و به عنوان یکی از متولیان مکانی مقدس در پاکس��تان ،افتخار دارم عضوی از خانواده جش��نواره  امام رضا (عليهالسالم)
هستم .میلیونها نفر از سراسر جهان در این ایام در مشهد حضور مییابند که مراتب درود و تحیت خود را نثار امام
رئوفشان کنند .جشنواره امام رضا(عليهالسالم) این افتخار را به من داد تا ما هم در این روزهای شاد تحیت خود را تقدیم
امام رضا(عليهالسالم) کنیم.
ب��ه نظر من وظیفه هر خادم امام رضا(عليهالس�لام) این اس��ت که به ه��ر طریقی که میتواند این جری��ان را ادامه دهد.
من در حرم امام رضا(عليهالس�لام) از ایش��ان خواستم توانایی طی کردن ادامه این مس��یر را به ما بدهند .ایشان عالم آل
محمد(صلاهلل عليه و آله وس��لم) هستند و برای همه ما افتخار بزرگی اس��ت که در محافل آکادمیک و دانشگاهی و به لحاظ
علمیراه ایش��ان را ادامه دهیم و در همه مقاطع به خصوص س��طوح باال از انجام امور تحقیقاتی راجع به ایش��ان و
سخنان گهربارشان دریغ نکنیم تا هم بخشی از دینمان را به این امام همام ادا کرده باشیم و هم در راه ترویج علم و
بصیرت مردمان سرزمین های اسالمیقدمیبرداشته باشیم.
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راستش من به ش��خصه خیلی عالقه مندم جشنواره های مختلفی را در قالب جش��نواره امام رضا(عليهالسالم) در دهه
کرامت در پاکس��تان برگزار کنم .از مجمع خادمان نمونه فرهنگ رضوی درخواست میکنم در صورت صالحدید
اینجان��ب را نیز به عضویت افتخ��اری هیئت مدیره این مجمع درآورند .البته اگر ای��ن اتفاق هم نیفتد من در قلبم
خودم را خادم امام رضا(عليهالسالم) و عضو این مجمع بزرگ میدانم و به آن افتخار میکنم.
باید بگویم ما این آمادگی را داریم که جش��نواره امام رضا(عليهالسالم) را در شهرهای مختلف پاکستان و اختتامیه آن  را
هم در اس�لام آباد برگزار کنیم .همان طور که میدانید بین دو ملت ایران و پاکستان روابط حسنه ای برقرار است و
دو کش��ور بسیار به گسترش روابط با هم عالقه مند هستند ،لذا میتوان در برگزاری این جشنواره گام های بلندی
برداشت.
همچنین انتشار یک مجله هفتگی یا ماهنامه به زبان انگلیسی یا اردو را پیشنهاد میکنم و اینکه به قشر دانشجو و
جوان در جشنواره توجه ویژه شود.
در اخر هم از همه دست اندرکاران جشنواره به خاطر همه زحمت هایی که میکشند ،تشکر میکنم و این را افتخار
بزرگی میدانم که در جشنواره سیزدهم حضور یافته ام.
آخرین جمالت این گفت و گو را به شما میسپارم تا با حضرت رضا(عليهالسالم) راز و نیاز کنید...
«ای ام��ام! نمیدان��م چه رازی در آن گنبد و بارگاه ملکوت��ی تان نهفته که میلیونها دل را از سراس��ر دنیا به خود
جذب کرده اس��ت من هم یکی از آن میلیونها ارادتمند شما هستم و شما خودتان بیشتر از هر کسی از این ارادتها
باخبرید» .
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بانوي تونسي از عشق عميق شيعيان به امام رضا(عليهالسالم) گفت
مریم مقداد :شیعیان عربستان به امام رضا (عليهالسالم) پناه آورده بودند

گفت و گو با مریم مقداد ،دیگر میهمان جش��نواره امام رضا(عليهالس�لام) ،در دو روز مختلف انجام شد؛ بخشی از آن در
صحن جامع رضوي حرم مطهر امام رضا(عليهالس�لام) و در ش��ب ميالد آن حضرت صورت گرفت و بخشی دیگر ساعتي
قبل از رفتن او در سالن پروازهای خارجی فرودگاه شهيد هاشمي نژاد مشهد اتفاق افتاد.
او آن روز در مصاحب��ه اش ب��ه كس��ي اش��اره كرد كه ام��روز _روزی ک��ه تنظيم نهاي��ي اين گفتگ��و انجام مي
ش��ود_ حرفهايش برای��م مصداق عيني پیدا ک��رد« :مريم مقداد در مواجهه با این س��وال ك��ه ارتباطش با امام
رضا(عليهالس�لام) چگونه است ،از يك عشق عميق پنهان ميان ش��يعيان و امام رضا(عليهالسالم) سخن گفت و با مثال
زدن ش��يعيان قطيف و رهبرشان گفت :شيعيان روابط عميق عاطفي با امام رضا(عليهالس�لام) دارند .وقتي در اين چند
روز با عرب زبان هايي كه با آنها زبان مش��ترك دارم در حرم مطهر حرف میزدم ،كامال اين احس��اس را در آنها هم
میدیدم .ديشب گروهي از شيعيان قطيف عربستان را در حرم مطهر ديدم .خيلي دلشكسته بودند از ظلمهايي كه
به آنها و رهبرشان «شيخ نمر باقر النمر» مي شود .انگار آنها از عربستان كه حرم امن الهي درآنجا قرار دارد به دامان
امام رضا(عليهالسالم) پناه آورده بودند! و اين مرا خيلي تحت تاثير قرار ميداد و مغموم مي كرد.»...
حاال امروز 1در حالی که مش��غول ويرايش نهايي گفتگوي مريم مقداد بودم ،با ش��نیدن خبر شهادت رهبر مظلوم
شيعيان عربستان ،اين بخش از حرف هاي او بيشتر از همه دلم را لرزاند و مظلومیت این عالم ربانی و همراهانش را
بیش از پیش احساس کردم.
 12-1دی ماه  94روز شهادت شیخ النمر
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امروز  12دي ماه  94در تقويم ها بعنوان روز شهادت «شیخ نمر باقر النمر» روحانی مبارز شیعی عربستان ثبت شد
و گفتگوي بانوي ميهمان جشنواره امام رضا(عليهالس�لام) بهانه گراميداشت ياد مردي شد كه وقتي چند ماه قبل فيلم
سخنراني آتشينش را در نماز جمعه شهر شيعه نش��ين العوامیه ديدم ،ناخوادگاه ياد ائمه اطهار(عليهم السالم) افتادم و
البته اين برايم بس��يار عجيب و تفكر برانگيز بود كه سیزدهمین جشنواره امام رضا(عليهالسالم) با خاطره رهبران بزرگ
معاصر جهان تشيع (شيخ زكزكي و شيخ باقر النمر) ماندگارتر و خاص تر ثبت شده است.
مريم مقداد از كشور تونس آمده بود .فوق ليسانس پژوهش هاي اسالمي داشت و مسلط به زبانهاي عربي و فرانسه
بود و بخاطر نگارش مقاله اي درباره امام رضا(عليهالسالم) كه در آن به بررسي شباهت هاي دوران امام حسين(عليهالسالم) و
امام رضا(عليهالسالم) پرداخته ،به همايش بانوان مروج فرهنگ رضوي دعوت شده بود.
 47س��ال داشت و روسري اش را به سبك زن هاي لبناني سنجاق كرده و مانتوي بلند عربي پوشيده بود .مثل همه
زن ها روحيه اي لطيف و نگاهي جزيي نگر داشت.
مريم از زمره شيعيان تونس بود و در وزارت ثبت اسناد اين كشور كار مي كرد...
بياييد اين گفتگو را از امام رضا(عليهالس�لام) آغاز كنيم،چه حس�ي نس�بت به امام هشتم(عليهالسلام)
داريد؟
بيان اين حس خيلي س��خت است .سخت و اس��رار آميز .چون نمي توانم مطمئن باش��م تمام احساسم را به شما
گفتهام .من يك مس��لمان ش��يعه ام كه دومين بار اس��ت امام رضا (عليهالس�لام) را زيارت مي كنم .ب��ا همين دقت در
ویژگی ها مي توانيد متوجه منظورم ش��ويد .همه ش��يعيان با ائمه اطهار (عليهم الس�لام) رابط��ه عاطفي عميقي دارند.
من هم همينطورم .بخصوص نس��بت به امام رضا(عليهالسالم) .از اين جهت ايش��ان را خيلي شبيه امام حسين(عليهالسالم)  
ميبينم .در اين چند روز كه در مش��هد حضور دارم وقتي،گاهي در حرم مطهر با عرب زبانهايي كه با من هم زبان
بودند حرف مي زدم ،كامال اين احس��اس را در آنها نیز میدیدم .بيشتر آنها عراقي،كويتي ،بحريني ،اماراتي و حتي
عربس��تاني بودند .اما زبان قلب ش��ان با من كه از آفريقا آمده ام مش��ترك بود .ديش��ب گروهي از شيعيان قطيف
عربستان را در حرم رضوي ديدم .خيلي دلشكسته بودند از ظلمهايي كه به آنها و رهبر شان «شيخ النمر» مي شود.
انگار آنها از عربس��تان كه حرم امن الهي در آن قرار دارد به دامان امام رضا(عليهالس�لام) پناه آورده بودند و اين مرا خيلي
تحت تاثير قرار مي داد.
گفتيد اين دومين سفر است ،اولين بار كه مشهد آمديد را يادتان هست؟
بله!سال  2011بود.
حضرت رضا(عليهالسالم) را به چه صفاتي مي شناسيد؟
در شخصیتش��ان صفت رأفت و رحمت بيشتر از هر چيزي جلب توجه و ایشان را متمایز میکند.حتی با سرسخت
ترین دشمنانش��ان هم رئوف و مهربان بودند .با همین ویژگی بود که امام  بر اقوام و مذاهب مختلف پیروز ش��دند و
تالش کردند مفاهیم اشتباه و نادرس��ت،که در آن عصر وارد دین اسالم شده بودرا تصحیح كنند  .ايشان مثل امام
حسين (عليهالس�لام) به احياي دوباره اسالم پرداختند .امام حسين(عليهالس�لام) با خونشان و امام رضا(عليهالسالم) با علم
شان اسالم را دوباره احيا كردند.
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پس در انديشه و باور شما بين كربال و خراسان شباهت هایی است؟
بله! تعبيرتان را مي پس��ندم كه بين كربال و مشهد پيوند و ش��باهتی وجود دارد .در کربال اسالم با خون احیا شد و
در خراس��ان با علم .و این میتواند در دنیای امروز مورد توجه باشد و عقالنیت و حکمت امام رضا(عليهالسالم) مي تواند
الگوي ما مسلمان ها قرار گيرد.

گويا شما در اين زمينه مقاله اي نوشته ايد...
دلیل دعوتم به جش��نواره امام رضا(عليهالس�لام) تالیف همين مقاله درباره حيات اجتماعی و سیاسی امام رضا(عليهالسالم)
است که شامل چندین فصل مي شود و جنبه های مختلفی از زندگی سياسي و اجتماعي امام رضا (عليهالسالم) را مورد
بررسی قرار میدهد .در جنبه های اجتماعی به نوع برخورد و رفتار امام با مردم پرداخته ام و در جنبه های سیاسی،
به نوع برخوردش��ان با مامون و حکومت عباسی و اينكه ايشان چطور در قامت يك امام در مناظرات ظاهر میشوند
و حتي با بدترین دشمنان خودشان تعامل و گفت گو دارند.
در اين مقاله به چه نكات جذاب و تازه اي از زندگي و حيات امام رضا(عليهالسالم) دست يافتيد؟
مهمتري��ن نكته هم��ان بحث احياگر بودن امام رضا(عليهالس�لام) اس��ت كه در اين پژوهش بر آن تمركز ش��ده .همان
نقش��ي كه امام حسين(عليهالس�لام) هم در دوران خودشان داش��تند .در اصل اين مقاله بررسي تطبيقي بين عصر امام
رضا(عليهالسالم) و امام حسين(عليهالسالم) است.
هر چند بین این دو عصر تفاوت آنچنانی وجود ندارد ،در حقیقت ،امام حسین (عليهالسالم) در دوره خودشان با تحريف
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اس�لام و ظلم و س��تم مواجه بودند و در عصر امام رضا (عليهالس�لام) هم باز مي بينيم آن حضرت با همين ظلم و انحراف
در دين روبرو هس��تند .نکته ای که وجود دارد این است که امام حسین (عليهالسالم) در عصر خودشان برای اصالح امت
جدش��ان و بازگرداندن مفاهیم اصیل اسالمي دست به قيام زدند .اما مش��اهده مي كنيم در عصر امام رضا(عليهالسالم)
ش��یوه بازگشت به اس�لام اصیل نبوی و اصالح امت اس�لامي ،به گونه اي ديگر بود .امام كه به ناچار والیتعهدی را
پذيرفتند از همان طريق راهی برای ترویج اس�لام اصیل نبوی پیدا و با مناظرات ش��ان اس�لام اصيل محمدي را
معرفي كردند.
فصل مش��ترک این دو عصر اصالح و احیاگری اس��ت و هر دو امام بر اصالحگری تمرکز كردند كه شرح كامل اين
نكات در مقاله آمده است و انشااهلل به دنبال آن هستم که مقاله را  در قالب كتاب چاپ و منتشر كنم.
غیر از این مقاله،پژوهش ديگري هم در اين حوزه انجام داده ايد؟
ح��وزه پژوهش های م��ن درباره اهل بیت(عليهم الس�لام) و به ط��ور خاص امام رضا (عليهالس�لام) اس��ت .درباره اخالق اهل
بیت(عليهمالسالم) و چگونگی رفتارشان در زندگی روزمره  تحقیقاتی انجام داده ام.
میدانی�د که آیت اهلل جوادی آمل�ی هم چنين دیدگاهي دارن�د و معتقدند :امام رضا(عليهالس�لام) احیا گر
مجدد اسالم ناب بودند و با هجرت شان به خراسان،مسئله امامت و توحيد را تنظيم و تثبيت كردند؟1
چقد عجيب!خیلی خوش��حالم که عالم بزرگی مثل ایش��ان این دی��دگاه را دارند هر چند هن��وز توفيق نيافته ام
ديدگاههاي آيت اهلل را در این زمینه مطالعه كنم.

-1رايحه رضوي 2صفحه 97س��خنراني آیت اهلل ج��وادی آملی درديدار ميهمانان خارجي دوازدهمين دوره جش��نواره بين المللي امام
رضا(عليهالسالم).
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شما ميهمان سيزدهمين دوره جشنواره بين المللي امام رضا(عليهالسالم) هستيد،جشنواره چطور بود؟
درجش��نواره افراد مختلفي از کشورهاي دیگر  گرد هم آمدند و من سعي كردم تعامل و ارتباط خوبی با افراد حاضر
در جش��نواره داش��ته باش��م  هم چنین در اين چند روز  به تبادل آراء و افکار در رابطه با فرهنگ رضوی پرداختيم.
محبت ،صلح ،تس��امح ،مهرورزی و دوستی مي دانم که موالیمان امام
جش��نواره امام رضا(عليهالسالم) را محملي برای ّ
رضا(عليهالسالم) بدان امر کرده اند.
من برای ش��رکت در جش��نواره بین المللی امام رضا(عليهالس�لام) به شهرهاي تهران و مشهد س��فر كردم .زمانی که از
طرف جش��نواره دعوت نامه را دريافت كردم لحظه خاصي بود كه هیچ جوری نمیش��ود احس��اس آن را توصیف
کنم .احساسم مثل کس��ی بود كه سالها دنبال گمشده اش بوده و حاال پيدا كرده است .وقتی وارد مشهد شدم اين
احساس كامل شد و رافت امام رضا(عليهالسالم) را بيش از پيش احساس کردم.
خان�م مقداد تا لحظاتي ديگر حرم رضوي را ترك و با امام رضا(عليهالس�لام) وداع خواهيد كرد،فكر مي كنم
خداحافظي با ايشان برایتان خيلي سخت باشد...
درحالی که اش��ک هایش بی اختیار س��رازیر میش��وند میگوید :لحظه وداع و بهتر بگویم لحظه فراق و جدایی از
محبوب واقعا س��خت است ،اما همين كه مي دانم موالیم امام رضا(عليهالس�لام) کریم و رئوف است اميدوار مي شوم كه
با رأفت ش��ان ،اذن زيارت دوباره به من خواهند داد .از همين امشب كه آس��مان ملكوتي مشهد را ترك كنم؛ يك 
انتظار سخت در من آغاز مي شود تا دوباره بهش��ت توس و امامم را زيارت کنم و امیدوارم بار دیگر به اين سرزمين
بازگردم و دوباره س�لام دهم به امامي كه س��مبل مهرباني و رافت اس��ت .من دائما و در هر زمان و مكاني حتي اگر
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مشهد را به چشم نبينم ،تا آسمان و زمین و شب و روز باقی است  به مواليم سالم مي كنم.سالمي كه تا لحظه مرگ
پايانناپذير است.
و كالم آخر....
موالی من! اي امام رضا(عليهالسالم)!سخني با تو دارم :مي دانيد كه من با عطشی سرشار در آرزوي ديدار شما در  بهشت
توس بودم ودر حالی که حيران و سرگردان بودم ،گمشده ام را يافتم .روبروي ضريحتان روحم تكه تكه شد و نفس
آشفته و پریشانم آرامش يافت .ناتوان وخسته از سختی های این دنیا به ديدارتان آمدم و شما مرهم زخم هاي دلم
شديد .اين بوي خوش كه با خود مي برم رايحه خوشبوی بارگاه شماست اي امام مهربان.
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حجتاالسالمدکترحسنینعباسگردیزی:جشنوارهامامرضا(عليهالسالم)دلهاراآسمانیکرد

زائر پاکستانی :همه از سر ارادت و عشق به جشنواره آمده بودند

حجت االسالم دکتر سید حسنین عباس گردیزی در دهمین جشنواره بین المللی امام رضا(عليهالسالم) که سال 91در
جوار بارگاه حضرت ثامن الحجج(عليهالس�لام) در مشهد برگزار شد عنوان خادم نمونه فرهنگ رضوی را دریافت کرد و
در جشنواره سیزدهم به عنوان یکی از اعضای مجمع جهانی خادمان فرهنگ رضوی قارههای آسیا و اقیانوسیه بار
دیگر میهمان این جش��نواره شد .او مباحث علمی مطرح شده در جشنواره بخصوص در همایش بین المللی بانوان
مروج فرهنگ رضوی را بی نظیر توصیف کرد.
آقای دکتر اگر موافقید این گفت و گو را از جشنواره امام رضا(عليهالسالم) آغاز کنیم آن طور که من متوجه
شدم این دومین باری است که میهمان جشنواره می شوید...
بله! من اولین بار س��ال  91که دوره دهم جش��نواره بود ،افتخار داش��تم عنوان خادم نمون��ه فرهنگ رضوی را از
جش��نواره امام رضا(عليهالس�لام) دریافت کنم و حاال بعد از دوس��ال به خاطر برگزاری همایش مجمع جهانی خادمان
فرهنگ رضوی دوباره به این جشنواره خاطره انگیز دعوت شده ام.
چرا خاطره انگیز؟
چون هر وقت اس��م امام رضا(عليهالس�لام) به میان می آید من ناخودآگاه و بالفاصله یاد این جشنواره می افتم که به نام
امام رضا(عليهالسالم) مزین است و در میان مسلمانان جایگاه رفیعی دارد.
چه حرفی درباره جش�نواره دارید؟ می خواهم آنچه در قلب تان نسبت به جشنواره امام رضا(عليهالسالم)
می گذرد را به ما هم بگویید...
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شور و عالقه مردم  نسبت به امام رضا(عليهالسالم) که تجلی آن را در ایام میالد حضرت در مشهد می توان مشاهده کرد
واقعا دیدنی است .قلوب دس��ت خداوند است و اوست که دلهای این مردم را نسبت به امام رضا(عليهالسالم) عاشق قرار
داده است.
ببینید بعضی چیزها حس کردنی است .باالخص احساسات قلبی .من در جشنواره ،معنویت بسیار دیدم .همانطور
که م��ردم در حرم امام رضا(عليهالس�لام) که مرکز توحید اس��ت دچار وجد معنوی می ش��وند این احس��اس را من در
اختتامیه جشنواره امام رضا (عليهالسالم) داشتم که همه از سر عشق و ارادت به این جشنواره آمده بودند و همانطورکه
ما وقتی وارد حرم می ش��ویم فضای روحانی و معنوی را می بینیم .فضای جشنواره هم اینطور بود معنویت داشت
و در دل انسان اثر می کرد.
اینک��ه ما را دع��وت کردند اول عنایت خود حضرت و بعد هم لطف جش��نواره بوده و گرنه ما ک��ه الیق این عناوین
نیستیم اگر لطف خود حضرت نباشد ما هیچ کاری نمی توانیم انجام دهیم .امام رضا(عليهالسالم) حقی بر گردن  همه ما
دارند که توان ادای آن را نداریم و فقط در حد توان ناچیزمان در این مسیر تالش می کنیم.
در مدت حضور ش�ما در ایران برنامه های مختلفی در قالب جشنواره امام رضا(عليهالسالم) اجرا شد ،کدام
برنامه برای شما جذاب تر بود؟
برنامه های اصلی در تهران و مش��هد بود و البته توفی��ق زیارت بارگاه حضرت معصومه(س�لاماهللعليها) در قم را هم پیدا
کردیم .در میان برنامه های مش��هد ،مراسم اختتامیه جالب بود .در بین برنامه های تهران من همایش بین المللی
بانوان مروج فرهنگ رضوی را خیلی دوس��ت داشتم بحث های علمی فوق العاده ای آنجا مطرح شد که من شخصا
تش��نه شنیدنش بودم زیرا که قبال جایی نش��نیده و نخوانده بودم و خیلی از این جهت فرصت حضور در جشنواره
برایم بی نظیر بود و به لحاظ علمی بهره ها بردم .مثال خانمی در آن همایش ارائه مقاله داشتند مقاله ای درباره مادر
امام رضا(عليهالسالم) بود که خیلی استفاده کردم .من قبال فکر میکردم مادر امام رضا(عليهالسالم) ایرانی تبار هستند اما آن
خانم محقق بر اساس اسناد تاریخی اثبات کردند که مادر حضرت یونانی تبار بوده اند.
مجمع جهانی خادمان فرهنگ رضوی برکات بسیاری داشت از جمله اینکه فعاالن این عرصه را از نقاط مختلف جهان
در پایتخت جمهوری اس�لامی گرد هم آورد و آخرین یافته های علمی و فعالیت هایی که در زمینه امام رضا(عليهالسالم)
انجام ش��ده بود را در اختیار دیگران قرار دادند که این ابتکار ارزنده است و تاکنون در جهان اسالم و درباره هیچ یک از
ائمه(عليهم الس�لام) اتفاق نیفتاده است.از این جهت من جشنواره امام رضا(عليهالسالم) را پیشرو و الگو می دانم و انشااهلل روزی
درباره همه ائمه (عليهم الس�لام) چنین شرایطی به وجود بیاید تا هر کس در هر نقطه از جهان که درباره این خاندان مطهر
تالش می کند باهم درارتباط بوده و از فعالیت های یکدیگر باخبر شوند.
برای ارتقای جشنواره چه ایده ای را پیشنهاد می کنید؟
پیش��نهادم این اس��ت خط ارتباطی بین ما که س��اکن کش��ورهای مختلف دنیا هس��تیم و بنیاد بین المللی امام
رضا(عليهالس�لام) از طریق ایمیل و ابزارهای روز دنیا برقرار ش��ود تا این ارتباطمان مستمر باشد .همینطور آثاری که در
این جشنواره تولید می شود به ویژه مقاالت علمی ،در دسترس ما نیز قرار گیرد.
شما اهل کجا هستید؟
شهر اسالم آباد .پاکستان.

120

رایحه رضوی3

در اسالم آباد چه فعالیت هایی برای امام رضا(عليهالسالم) انجام می دهید؟
من در اس�لام آباد دو حوزه علمی��ه برای برادران و خواه��ران راه اندازی کرده ام که حوزه علمیه آقایان به اس��م امام
رضا(عليهالس�لام) و حوزه علمیه بانوان هم به اسم حضرت معصومه(س�لاماهللعليها) است .و من مدیر آن حوزه ها هستم .در این
حوزه ها در دو سطح عمومی و تخصصی برنامه برگزار می کنیم .در سطح عمومی برای همه اقشار جامعه در ایام میالد
و ش��هادت امام رضا(عليهالس�لام) و حضرت معصومه(س�لاماهللعليها) مراسم های مختلف برپا می کنیم .هم چنین مسابقاتی با
جایزه سفر به مشهد نیز داریم .سال گذش��ته خادمان حرم رضوی به مراسم ما آمدند و پرچم متبرک بارگاه حضرت
رضا(عليهالسالم) را آوردند که مراسم باشکوهی بود و مردم خیلی استقبال کردند.
در سطح تخصصی سمینارهای علمی برای نخبگان جامعه درباره این دو بزرگوار برگزار می کنیم که افراد در آن به
ارائه مقاله و کارهای پژوهشی می پردازند.
چرا حوزه های علمیه تان را به اسم این دو بزرگوار نامگذاری کردید؟
چون متوسل به این حضرات شدم .حضرت رضا(عليهالسالم) در بین ائمه(عليهم السالم) به  امام الرئوف و خواهرشان حضرت
معصومه(سالماهللعليها) به کریمه اهل بیت(عليهم السالم) شهرت دارند.
به رس�م علمای سادات ایران که عمامه مشکی بر سر می گذارند،عمامه شما مشکی است و این یعنی
اینکه سید هستید.از نسل کدام یک از ائمه(عليهم السالم)؟
ما از نس��ل زید بن علی فرزند امام زین العابدین(عليهالس�لام) هستیم .نسل ایشان بعد از ش��هادت مظلومانه زید ،ابتدا
ساکن بغداد شدند سپس به منطقه گردیز پاکستان مهاجرت کردند و از آنجا هم به اسالم آباد رفتند.
شیعیان در اسالم آباد هم ساکنند؟
بله! حدود  20درصد جمعیت مس��لمان پاکس��تان را شیعیان تش��کیل می دهند که نزدیک  10درصد آنها مقیم
اسالم آبادند.
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امام رضا(عليهالسالم) را به چه ویژگی هایی می شناسید؟
به تحمل آراء مخالف و اینکه عالم آل محمد(صل اهلل عليه و آله وسلم) بودند.
مناظرات امام رضا(عليهالسالم) را به یاد بیاورید .ایشان به همه آموختند مکتب اهل بیت(عليهم السالم) ،مکتب منطق ،عقل و
استدالل است و  تفکری که اهل استدالل و عقل است ،دست به خونریزی و جنگ نمی زند .امام رضا(عليهالسالم) همین
روش را داش��تند و با مذاهب و ادیان مختلف گفتگو می کردند .در غرب و به ویژه آمریکا بیشتر جوانان و نوجوانان،
به اسالم روی می آورند و دشمنان اسالم از این نگرانند.

یک سوال هم درباره تاثیرات هجرت امام رضا(عليهالسالم) به ایران دارم .به نظرتان این سفر چه تاثیری در
احیای اسالم ناب ،به خصوص در کشور ما داشته است؟
تقدیر و حکمت الهی این بود که ایش��ان به ایران بیایند و در این سرزمین به ش��هادت برسند .به نظر من سفر امام

رضا(عليهالس�لام) به ایران جزو اسرار الهی اس��ت .که خیلی از ابعاد آن پنهان و برخی هم آشکار شده است .وقوع انقالب
اس�لامی یکی از آن اسرار فاش شده اس��ت پیروزی ایران در جنگ هشت س��اله از برکات وجود امام در این کشور
اس��ت من در مطالعاتم متوجه ش��دم خیلی از رزمندگان با توسل به حضرت امام رضا(عليهالس�لام) برای مبارزه روحیه
می گرفتند و راهی جبهه های جنگ می شدند .امام خمینی(ره) فرمودند «:اصال آستان قدس مرکز ایران است».
بنابراین مش��هدمقدس  پایگاه روحانی و معنوی ایران است .واقعا همین است همه شیعیان از نور امام رضا(عليهالسالم)
انرژی می گیرند.
در حرم امام هشتم(عليهالسالم) چه دعایی کردید؟
من در بین ادعیه عاشق زیارت جامعه کبیره ام و در حرم امام رضا(عليهالسالم) نیز آن را می خوانم .در زیارت جامعه می
خوانیم «:ای موالی من! من نمی توانم صفات و ویژگی های تو را بش��مارم یا آن که بشناس��م» .امام رضا(عليهالسالم) از
قلب همه ما باخبرند  و می دانند چه چیزی به صالح ماست.
همچنین مقیدم هر کس��ی که به م��ن التماس دعا گفته اس��ت را در برابر امام یاد کنم و س�لامش را خدمت امام
رضا(عليهالسالم) برسانم.
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