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گفت و گو با میهمانان خارجی 
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امام خمينی )ره(:
همه نيروها و همه قدرت ها در هر جا هس�تند محتاج به توجه 

حضرت رضا)عليهالسالم( هستند.

مقام معظم رهبری )مدظله(:
اس�اس كار وجود مقدس حضرت علی بن موسی الرضا )عليهالسالم( 

كار فرهنگی و تبليغی بوده است.

رياست محترم جمهوری اسالمی ايران:
 اگرچه لطف همه ائمه اطهار)عليهالسللالم( و ب�ه ويژه امام عصر)عج( 
همواره ش�امل ح�ال ملت ايران بوده اس�ت ام�ا معتقدم آنکه 
هميش�ه لطفش ما را نجات داده امام هش�تم ب�وده و واقعا هر 

كاری برای زائرين امام انجام دهيم باز هم كم است.
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پیشگفتار 
برگزاریجشنوارهبينالملليامامرضا)عليهالسالم(بهصورتساالنهازسویوزارتفرهنگوارشاداسالمیدرداخلو
خارجازکشللوربهمناسبتميالدباسعادتوسراسرنورعالمآلمحمد)صلاهللعليهوآلهوسلم(حضرتامامعليبنموسي
الرضا)عليهالسالم(وکریمهاهلبيتحضرتفاطمهمعصومه)سالماهللعليها(وبزرگداشتحضرتشاهچراغ)عليهالسالم(دردهه
کرامت)ازیکمتایازدهمذیالقعده(ازاینجهتاهميتمضاعفميیابدکههمهسالهاندیشمندان،پژوهشگران،
هنرمنللدانودریککالمپدیدآورندگانآثارفاخررضويباخلللقآثارفاخروارزندهزمينهيترویجبيشازپيش
فرهنگ،سلليرهومعارفرضويراباهمکاریدستگاههاونهادهایعضوجشنوارهوباحمایتاقشارمختلفمردم
وباپشتيبانیدولتمحترموعنایتمجلسمحترمشللوراياسالمي،خصوصاًاعضاءمحترمکميسيونفرهنگي

مجلسوبویژهرهنمودهایمراجععظاموعلمایاعالمدریکفضايمعنويفراهممينمایند.
الف: برنامه هاي موضوعي

برنامههايموضوعيتعریفشدهدرجشنوارهبينالملليامامرضا)عليهالسالم(شاملآندستهازبرنامههایيميشود
کهتوسللطاسللتانها،نهادهاوسللازمانهايعضو،بهصورتانتشللارفراخوانودریافتآثاروانتخاببرگزیدگان
پرداختهميشللودودرحالحاضربخشهایاینجشللنوارهبهموضوعاتعلمی،پژوهشللی،فرهنگی،هنری،

سينمایی،مطبوعاتی،دیجيتالیوکودکونوجواناختصاصدارد.
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ب: امور بين الملل
برنامههايتعریفشللدهبرايخارجازکشوردرجشللنوارهبينالملليامامرضا)عليهالسللالم(بابهرهگيريازظرفيت
علمي،فرهنگياندیشمندانودانشللمندانجهانهمچنينمشارکتارادتمندانهشتميناخترتابناکآسمان
امامللتووالیتدراقصينقاطجهانبارویکردعلمي،پژوهشللي،فرهنگيوهنريبرگزارميگردد.اینبخشبا
محوریتسازمانفرهنگوارتباطاتاسالمي،همکارينهادهايفرهنگيمرتبطباخارجازکشوربهویژهمجمع

جهانياهلالبيت)عليهمالسالم(،جامعهالمصطفيالعالميهميباشد.
ج: برنامه هاي عمومي

سازماندهيبرنامههايعموميجشللنوارهبينالملليامامرضا)عليهالسللالم(باایجادفرصتهايمعنويدههکرامت
درسراسرکشللوراعمازشهروروستادرقالبجشللنهايمردميبامشارکتاقشللارمختلفوباپيشبينی17
کارگروهازنهادهاوتشکلهایمردمیبانظارتشورايهماهنگيجشنهايدههکرامتوبامحوریتستادعالي
کانونهايفرهنگيهنريمساجدکشوروباهمکاري30دستگاهفرهنگيومرتبطکشوربهعنوانمجريعهده

داراینساماندهيميباشند.
د: تکريم امامزادگان و بقاع متبركه

بزرگداشللتامامللزادگانبهعنوانقطبهللایفرهنگیجامعهیکللیازمحورهایاصلیبرنامللههایروزپنجم
ذیالقعدهدرتقویمفرهنگیکشورودردههکرامتمیباشدکههمهسالهدرتمامیاستانهابرنامهریزیوبهمورد
اجراگذاشتهمیشودودرطیسالهایاخيراینبزرگداشتدرچارچوبهمایشوکنگرهدردستورکارسازمان

اوقافوامورخيریهکشورقرارگرفتهاست.
ح: بزرگداشت قدمگاه های حضرت امام رضا )عليهالسالم( 

بزرگداشللتقدمگاههایمسيرهجرتحضرتامامرضا)عليهالسللالم(ازشلمچهتامروازسویتشکلهایمردمیباراه
اندازیکاروانهاینمادینومراسمویژهازجملهبرنامههاییمیباشدکهباحضورومشارکتگستردهیمردمدر

استانهایمسيرهجرتوقدمگاههانهادینهشدهاست.
و: برنامه های ويژه

جاريوسللارينمودنیادونامامامرضا)عليهالسالم(درطولسللالبابرگزاريمراسمبهمنظوربهرهمنديازتعاليمو
آموزههايرضويباایجادفضايبانشاطمعنويدرسطحجامعهازجملهبرنامههايساالنهاینجشنوارهميباشد
کهدراستمراردههکرامتدرسطحاسللتانهايکشورتوسطاداراتکلفرهنگوارشاداسالميودستگاههای

عضوبهمرحلهاجراگذاشتهميشود.
ز: برگزيدگان

یکیازدسللتاوردهایمهمجشنوارهبينالمللیامامرضا)عليهالسالم(شناسللاییپدیدآورندگانآثارفاخرفرهنگیو
هنریدرزمينهفرهنگرضویمیباشللدکهدربرنامههایمختلفودراسللتانهایمختلفازسویهيأتداوران
هریکازرشللتههایعلمی،فرهنگی،هنری،سللينماییومطبوعاتی،دیجيتالیوکودکونوجوانآثاربرگزیده
منتخبشناسللاییونفراتاولتاسللومپدیللدآورندههریکازاینآثاربهعنوانبرگزیدهشللناختهشللدهوطی

مراسماختتاميهبرنامهموضوعیهریکازاستانهاودستگاههاموردتقدیرقرارمیگيرند.
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ح: خادمان فرهنگ رضوی
یکیازبرنامههایجشللنوارهبينالمللیامامرضا)عليهالسالم(شناساییومعرفیخادمانفرهنگرضویمیباشدکه
سللاالنهازسویکميتهانتخابخادمانفرهنگرضویجشللنواره16چهرهبرجستهعلمی،فرهنگیوهنریدر
داخلوخارجازکشللورکهدارایخدماتبرجستهایدرسللاحتمقدسفرهنگرضویباشندانتخابوبااهداء

نشانجشنوارهازآنانتجليلمیگردد.
ط: افتتاحيه و اختتاميه جشنواره بين المللي فرهنگي و  هنري امام رضا )عليهالسالم(

جشنوارهبينالملليامامرضا)عليهالسللالم(دردههکرامتهمزمانباميالدحضرتفاطمهمعصومه)سالماهللعليها(درشهر
مقدسقمافتتاحوپسازاجرادر31اسللتانکشوروسطحوسلليعیازنقاطجهان،اختتاميهآندرشبميالدبا
سعادتحضرتعليبنموسيالرضا)عليهالسللالم(باحضورمسئوالنعالیرتبه،اقشارمختلف،برگزیدگانجشنواره

اصحابفرهنگوهنرباتجليلازخادمانفرهنگرضويدرمشهدمقدسبهکارخودپایانميدهد.
ی: انتشارات : 

یکللیازبرنامههایمسللتمربنيللادبينالمللیامامرضا)عليهالسللالم(انتشللاردسللتاوردهایجشللنوارهبينالمللی
امامرضا)عليهالسللالم(میباشد.کتابحاضرباعنوان»رایحهرضوی3«حاصلگفتوگوباتعدادیازميهمانانبخش
بينالمللسيزدهمينجشنوارهبينالمللیامامرضا)عليهالسالم(استکهازسویانتشاراتبنيادبينالمللیفرهنگی
هنریامامرضا)عليهالسللالم(منتشللروبهمحضردلدادگانسللاحتفرهنگرضویتقدیممیشللودتاانشاا...مورد

استفادهوبهرهگيریعمومقرارگيرد.

بنياد بين المللي فرهنگي و هنري امام رضا)عليهالسالم(
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مقدمه وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی
بسم اهلل الرحمن الرحيم

نسلليمیکهازآسللتانحرمرضویمیوزدباخودرایحهدلانگيزیداردکهتادوردسللتهامللیرودوباعطردل
انگيزشمشاممشتاقانرامینوازد.

اینککهدردهایبشرشانههایزمينراتکاندهوجهالتدورانجاهليتدرقالبگروههایتکفيریوتروریستی
سللربرآوردهاسللتسللفيرانفرهنگرضویدرهمهجایبهعنوانطالیهدارانآزادگی،برابری،صلحودوستی
شناختهشدهاندبههميندليلگاهتاوانایمانبهمعارفوآموزههایرضویرابهسختترینشکلمیپردازند.

امروزسللفيرانفرهنگرضویدرسراسرجهانازخورشيدخراساننورمیگيرندورایحةرضویرادرسراسردنيا
میپراکنند.شلليخابراهيمزکزکیتنهایکیازسفيراِنفرهنگرضویاسللتکهدرچنگالدژخيمانسياهدلو
جاهلاسيراست.عشللقبهامامرضا)عليهالسللالم(ومعارفرضویآنچناندراوتحولایجادکردهکهازهمهچيزخود
گذشللتهاسللت،حتیازفرزنداندلبندش،تافرهنگاهلبيت)عليهمالسللالم(وآموزههایرضویرادرقلبقارةسياه
بگسللتراند.ولیامروزنهزکزکیونهشهيدشيخنمرباقرالنمرتنهانيسللتندوهرجایجهانخاکیکهپاینهيم
شاخههایطوبایوالیتسللایهانداختهوعطرشکوفههایرضوی،مشتاقانآسللتانحضرتشراازخودبیخود
کردهاست.امروزبسياریازبرجستگانونخبگاِنمسلماندردورونزدیکبهآستانومعارفرضویسرميسایند

وهيچکسجسارتوتوانمسدودکردنمسيرتعالیاینحرکتاعتقادیراندارد.
هرچندحالوروززمينوزمانبداست   یکتکهازبهشتدرآغوشمشهداست
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حلتیاگلربهآخلرخلطهلمرسيلدهای     آنلجلابرایعشلقشروعلیملجللدداست
****

وامازبانحالعاشقانحضرتشازدوردستهاچنيناستکهمیگویند:
ازآستاِنحضرتتدوریماما...عشقمابهاینخاکتنهاازاینروستکهتودرآنآرميدهای! 

هرکجاباشلليمدستبهسينهروبهبارگاهتمیایسللتيم،گوییدرجوارحرمت،حاضریموزیارتکردهایم.کنار
شماکهنيستماماازعمِقوجودمانبهشماعشقمیورزیموهرروزبرایتانجانمیدهيموبازازنفسمسيحایی

ووجودمقدستانجانمیگيریموزیرسایةشماسبزمیشویم.
ازشمادوریمامادلمانمیخواهددرکالممان،نگاهمان،افکارمانوهمهوجودمان،آنباشيمکهشمامیخواهيد.
دلمانمیخواهدحالوتنمازدرخنکایمعطرسحرگاهیبارگاهتانرابچشيم.آنجاکهفرشتگانبهکفشداری

حرمتمشغولندوکروبيانخادمانافتخاریآنآستاناند.
ماکمترازآنيمکهخاکپایخسللتةزائرانتباشلليم،امللاتوزائرانترادوسللتداریودرخانةخودتبهحضور

میپذیری.
دوریمودلتنگتاکیدلتنگیهایمانرابرشللانههایقاصدکسواروآنراازدوردستهابهسویمشهدتروانه

کنيم؟
تاکیچشمانمانبهدنبالکبوتریباشدکهنامهایرابهتوبرساند؟کدامينطلوعخورشيددیدارماوشمارانوید

خواهدداد؟کاشمیشدهميشهمقيمآستانتبودیموهرلحظهدرآسمانحریمتبالوپرمیگشودیم.
   ازهللللرچهغلليرتوبيزارکردهاست بامللللتبلندکهدلللتنگيتمرا  

زائللِرتوایللمبللاسللينهایسرشللارازلقللاییللار،رخللِتسللفرمیپوشلليموپللابللهراهوصللالمینهيللم. 
دلهایمانرااززاللحقيقتسرشارکنوازچشمهسارمعرفت،جرعهبنوشانتادرتنگنایجهالتجهانگرفتار
نيایيم.درتوروشللناییعجيبیاسللتکههرطلوعخورشيدرابهمشرقمیکشللاندومابرشانههایزمينبارور

میشویم.
*****

اینسومينسالیاستکهمجموعهایزیباودلنشينازدلنوشتههاوخاطراتعاشقانآستانرضویوميهمانان
خارجیجشنوارهبينالمللیامامرضا)عليهالسالم(منتشرمیشود.عاشقانیکههرچنددرجغرافياییدوردستزاده
شللدهوزندگیمیکننداماازشعاعخورشيدخراسللانبهرهمیگيرندوحقيقترادرمعارفرضویمیجویندو

رایحهرضویرابادلوجانمیبویند.
اميدوارماینجریانپویاوفراگيرهرروزپربارتر،وسيعتروموثرترشودودرجایجایجهان،آشنایانومشتاقان

بيشتریبياید.انشاءاهلل
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پیام رییس جمهور به جشنواره بین المللی امام رضا)عليهالسالم(

بسم اهلل الرحمن الرحيم
کنونکهسایهشمسالشموسبرسرماست  سزدکهبرسرخورشيدسللللایهاندازیم

والدتهشللتميناخترتابناکآسمانوالیتواسللوهتدبيرومحبت؛حضرتامامرضا)عليهالسللالم(راگرامیداشتهو
حضورتمامیهنرمندانوفرهيختگانمتعهدرادرسلليزدهمينجشللنوارهبينالمللیفرهنگیوهنریکهبهنام

مبارکاینامامهمامزینتیافتهارجمینهم.
ایرانعزیزستارههدایتیازمنظومهوالیتراروشللناییبخشدیدگانواميدآفریندلهایخودساخته؛کهنماد
علموحکمت،فکرومنطق،وتدبيرواعتدالبودهاسللت.مناظرهایسنگينوسدیدآنحضرتباسرانوعلمای
ادیانوفرقههایهمعصرایشان،مایهمباهاتوفخراسالموبویژهتشيعدرسراسرادوارتاریخبودهوخواهدبود.

اینجشللنوارهمبارککهبرایترویجاندیشههاینابواعتدالرضوی،وبامحوریتگفتگویبينادیانومذاهب
وتکيهبرمنطقواستداللدرموارداختالفیبرگزارشده،میتواندبستریمناسببرایتعاملسازندهدرجهانو

بویژهدرهمدلیوهمگراییپيروانادیانومذاهبفراهمسازد.
دسللتاوردیکسالتوجهویژهومشارکتهمدالنهبااهالینيکاندیشفرهنگوادبوشيفتگاناقليمپرطراوت
واميدبخشهنر،گنجينهگرانبهاییاسللتکهآثاروثمراتماندگارآنمیتواندمنشاءخالقيتهاوآفرینشهای

تازهواثرگذارشود.



13 رایحه رضوی 3

یقيناًایناقدامچشللمگيرکهبهاهتمامعاشقانگسللترشوترویجفرهنگرضویبرگزارشده،گامیبزرگدرراه
اعتالیسرمایههایمعنویوفرهنگیملتبزرگایراناست.

درکابعادوجودیوآشللناییباعمقفضایلآناماممهربانیازمنظرهنرمتعهدوهنرمندانعزیزکشور،تالشی
مدبرانهبراینهادینهکردنفرهنگمتعالیتشيعاست،چراکهآفرینشهایهنرینغماتوانواریاستکهچون

ازدلهنرمندبرمیخيزد،الجرمبهدلهمگانمینشيند.
انسللانمعاصردرپرتوآمللوزههایتعالیبخشدینیومشللیمبتنیبراعتدالوخللردورزیرضویمیتواندبه

آهنگزندگیخودطراوتینوبخشيدهوبهافقهایاميدبخشونشاطآفریندرحياتمادیخوددستیابد.
اینجانللبازبرگزارکنندگان،دسللتاندرکارانوتمامیشللرکتکنندگاندراینجشللنوارةفرهنگیصميمانه
سپاسللگزاریکرده،اميدوارمبابهرهگيریبيشللترازآموزههایهدایتگروانوارمعنویسللاحتمقدسحضرت
امامرضا)عليهالسللالم(وتداوموارتقاءسللطحکيفیاینگونهاقداماتارزشللمندفرهنگی،بيشازپيششللاهدرشدو

بالندگیهمهجانبهایراناسالمیباشيم.
عّزت،سربلندیوتوفيقروزافزونهمگانراازدرگاهایزدمنانمسئلتمیدارم.

حسن روحانی
رييس جمهوری اسالمی ايران
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گفت وگو  با شیخ ابراهیم زکزکی رهبر شیعیان نیجریه
عالمه زکزکی خطاب به دست اندرکاران جشنواره امام رضا)عليهالسالم(: خداوند شما را 

مورد رحمت خود قرار داده که توفیق خدمت به امام رضا)عليهالسالم(را دارید 
لحظهایکهبراینخسللتينبللاردیدمشآرامشللیعجيبدرچهرهاشدیدهمیشللد،آرامشللیکهخصيصه
بارزمردانبزرگاسللالماسللت.جلوتررفتممراصدازدنللد،میخواهیمصاحبهکنی؟باعالملله!خودتراآماده

کردهای؟جملهایتکاندهندهکهضربانقلبمراباالبرد.
وقتشاندکبود،مثلهمهزندگیاشکهشتابداشت.یکلحظه،زندگیشيخراخيلیشتابانترازآندیدمکه

لحظهایبخواهددرنگکند.
لبخندشاسترسگفتگوبایکشخصيتمهمجهانمعاصرراازمنگرفتوجایشراآرامشوصميميتپرکرد.
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درتمامطولگفتگویکلحظهلبخندازچهرهاشمحونشللدلبخندیکهدرآننتوانسللتمردپاییازغمازدست
دادنسللهتنازعزیزانشراببينم.سللهپسرشکهدرستیکسالوچندماهقبلآخرینبارباآنهادرروزقدس

وداعکردهبود.
منتظرشللدمتارویصندلیاشکاملبنشيندوبعدتعارفکردکهمابنشينيممنومترجمروبرویشنشستيمو

گفتوگوراآغازکردیم.
وقتللیدرآغاز،خطاببللهاوگفتممالقاتوگفتگویباشللماجزوآرزوهللایزندگیامبودهاسللت،آرزوییکه

خيلیهایدیگرهمدارند؛لبخندزدوتشکرکرد.منسواالتمراآغازکردمواوباکالمنافذشپاسخگفت.
تولد در زاريا

میدانستم62سالدارداماخواستمبيوگرافیاشرااززبانخودشبشنومواوگفت:»متولدسال1953درشهر
زاریادرشمالشرقینيجریه«هستمکهبزرگترینشهرشيعیکشورنيجریهاستوشخصيتهایبزرگیازاین

شهربرخاستهاندشهریکهبهمدینهالعلممشهوروهماکنونپررونقترینشهرنيجریهاست.
وقتی امام را مالقات كرد...

میدانسللتمامامخمينی)ره(درزندگیعالمهتاثيرعميقیداشللته،عطشداشتمرابطهروحیاوباامامراکشف
کنمواودرپاسللخبهاینسوالمکه»اولينبارامامرادرچهشرایطیمالقاتکردید؟«گفت:»اولينبارعکسامام
رادرروزنامهایدریکدانشللگاهدرشللهرپاریسدیدم.منآنزماندانشجویرشللتهعلومسياسیواقتصاددر

دانشگاهشهرزاریابودم«.
چه سالی بود؟

»سللال57چندماهقبلازپيروزیانقالبکهامامبهپاریسرفتهبودند.وقتیعکسشانرادیدمبهشدتتحت
تاثيللرقرارگرفتم.دربارهامامبيشللترتحقيقاتکردمبخصوصحوادثایرانومبارزاتامامراازطریقرسللانهها

دنبالکردم.بهخودگفتماینهمانالگویمناست«.
وقتیپرسيدمآیاامامراحضوریمالقاتکردید؟چشللمهایشازشادیبرقزدوگفت:»سال1980درسالگرد
پيروزیانقالب،بهتهرانآمدموامامرادیدم.آنزماندانشللجویانمسلللماننيجریهایتشکلیبهاسم»جامعه
اسالمیدانشجویان«داشتندکهدارایدومعاونتمردمیواموربينالمللبود.منمعاوندبيرکلجامعهاسالمی

دراموربينالمللبودموباهمينسمتهمراهباتعدادیازدانشجویانمسلمانآفریقابهدیدارامامآمدیم«.
آن روز در چهره امام چه ديديد كه تصميم گرفتيد شيعه شويد؟

سللوالماورابهفکرفروبرد،انگارنکتهعجيبیبهذهنشرسيدهباشللد،لحظهایسکوتکردوبازکالمشراازسر
گرفت:»پرسيدیددرچهرهامامچهدیدید؟شللماامامراندیدیدولیمنکهچهرهاشراازنزدیکدیدمبهجرات
میگویمسلليماینورانیومعنویاوفوقالعادهدرانسللانتاثيرگذاربود.درآندیدارچيزیکهدرچهرهامام)ره(
دیدمفوقتصوربود.آنادراکباهيچمطالعهایبدسللتنمیآمد،فقطبادیدنامامدستیافتنیبود.وقتیامام
رامالقاتکردمدربازگشللتبهنيجریهدرتماممدتاشللکمیریختمومدامازخودممیپرسلليدمچهشده؟او

براستیکيست؟چهشدکهیکدفعهدرایراناینهمهتحوالتاتفاقافتاد؟«.
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»تصویرامامآنقدرعجيبوتاثيرگذاربودکهذهنآدمراعوضميکردوازدرونمنقلبمیشللد.یکروزیکیاز
خواهرزادههایمبهدیدنمآمدهبودعکسامامرویدیوارمنزلمبوداووقتیعکسامامرادیدازمنپرسيد:آیااین

عکسپيامبر)صلاهللعليهوآلهوسلم(است؟ومندرجوابشگفتمنه!اوازفرزندانپيامبر)صلاهللعليهوآلهوسلم(است«.

اين حرارت را در قلبت نگه دار
بعدازتوضيحاتدربارهچهرهنورانیامامکهعالمهباچهذوقیدربارهاشحرفميزد.دوبارهبرگشتبهاینکهچرا
شيعهشدهاستوادامهداد:»بعدازدیدارباامام،وقتیبهکشورمبرگشتمشيعهشدمولیتا14سالبههيچکس

دربارهشيعهشدنمحرفینزدم.
زمانیکهامامراازنزدیکدیدم،دگرگونشللدم،بهکشورمکهبرگشتمچندینهزارنفرازاقصینقاطنيجریهبه

دیدنمنآمدندتابپرسندمندرایرانچهدیدهاموامامخمينی)ره(چگونهشخصيتیبودهاست.
همانزمانمرابهدانشگاهیکهسالنبسياربزرگیداشت،دعوتکردندتادرموردسفرمبهایرانوماهيتانقالب

اسالمیدرایرانصحبتکنمکهدرآنمراسمازشدتازدحاموجمعيتشيشههایسالنشکست.
آنجاهروقتکهمیخواستمجملهایرااداکنم،بغضگلویمرامیگرفتتااینکهیکیازدوستانمبهمنگفت:این

حرارترادرقلبتنگهداروبهمروربهجامعهنيجریهتزریقکنکهمنهمهمينکارراانجامدادم«.
نخستين فردی كه از شيعه شدنم مطلع شد...

وقتیشلليخزکزکیحيرترادرچشمهایمدیدکهنتوانسللتمتعجبمراپنهانکنموپرسيدمیعنیحتیخانواده
همنمیدانستندکهشيعهشدهاید؟باهمانمهربانیمثالزدنیاشجوابداد:»نه!همسرمنخستينفردیبود
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کهازشيعهشدنممطلعشللدبعدهمفرزندانم.آنهاخيلیاستقبالکردندامابرایشانسوالبودکهچراشيوهنماز
خواندنمتغييرکردهیاچرادرسجدهسربرتربتمیگذارم؟«

قرآنی كه امام به شيخ هديه دادند
امامدردیدارسللال1980قرآنیبهشلليخزکزکیهدیهمیدهندوخطاببهاومیگویندبرووبااینقرآنمردم

کشورتراهدایتکن.
جناب عالمه آن قرآن را هنوز داريد؟ 

ناگهانحسللرتیدرچشللمهایشنمایانشللدوآنگاهگفت:»نه!متاسللفانهندارم.دریورشبهخانهامخيلیاز
وسایلمرابردندکهازآنجملههمانقرآنارزشمنداهداییامام)ره(بود«.
در وقت شهادت پسرانم احساس امام حسين)عليهالسالم( را درک كردم

دلمنمیآمددربارهپسللرانشکهحدودیکسالقبلبهشهادترسيدهبودندبپرسم.اماباالخرهدلرابهدریازدم
وپایپسللرانشهيدشرابهگفتگویمانبازکردم.راستشمنتظربودمهرآناشکهایشسرازیرشودآخرحتی
منکهمصاحبهکنندهبودممروراینکهسللهپسرجوانشدریکروزبهشهادترسيدهاندقلبمراتکانمیداداما
آرامشاوولبخندمهربانشمرایادائمه)عليهمالسللالم(وبخصوصصبرامامحسين)عليهالسالم(درکربالمیانداختوانگار
کهاوازتهقلبمباخبرشللدهباشددرپاسخبهسللوالمکهازاحساسشدربارهشهادتفرزندانشپرسيدم،بالفاصله

پاسخداد:»دروقتشهادتپسرانماحساسامامحسين)عليهالسالم(رابهتروبيشتردرککردم«.
ياد امام حسين)عليهالسالم( دلهايمان را آرام می كند

صبوریاششرمندهامکرداماخودمراکنترلکردموهمهتمرکزمرویحرفهایاودربارهپسرانشهيدشبود،
وقتیاسللمیکیازسهپسرشهيدشرابهاشللتباهگفتملبخندزدوگفت:»نهاسمآنها؛سيدمحمود،سيدحميدو
سيداحمداست«1.منبجایسيدمحمود،اسللمسيدمحمدراگفتهبودمکهپسربزرگشيخوالحمدا...درقيد

حياتاست.

شلليخابراهيمزکزکیکهازنسلامامحسنمجتبی)عليهمالسالم(میباشددربينشيعياننيجریهبهسيدزکزکیمشهور
است.
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زمانیکهباعالمهگفتوگومیکردیم،هيچگاهگماننمیکردمروزیبرسدکهشيخزکزکیدرکمترازدوسال
6فرزندشرادرراهاسالمفداکند،حالاوراهيچوقتهيچیکازمانمیتوانددرککند.

رهبرشلليعياننيجریهدراینگفتوگوبهزیباییخودشوخانوادهاشرابهکربالمتصلکردوبالحنیحماسی
گفت:»بعدازراهپيماییروزقدسکهمنجربهشهادتسهتنازفرزندانمشد،احساسحضرتاباعبداهلل)عليهالسالم(
رارادرزمانشهادتفرزندانشانبهتردرککردموفهميدمچهمصيبتیراتحملکردهاند.قبالفقطبرایمصایب
کربالگریهمیکردماماحاالمعرفتدقيقتریپيداکردهام.مخصوصادرروزعاشورامتوجهمیشومکهمصيبت
اباعبداهللبزرگترینمصيبتبودچراکههمهاصحابشللاندرجلویچشمشانبهشهادترسيدندوهمهرافدا
کردند.ماباپيرویازمکتبامامحسين)عليهالسالم(بهعمقفرهنگشهادتپیبردهایموفقطیادآوریمصيبتامام

حسين)عليهالسالم(وحضرتزهرا)سالماهللعليها(،دلهایمانراآرامواستوارمیکند«.
ما صبر پيشه كرده ايم

اگرمیشدویکباردیگرعالمهزکزکیرامیدیدمحتماازاومیپرسيدمرازاینگونهزیستنچيستوباخداچه
عهدیداریدکههمهزندگیتانرادرراهخدادادهاید...

درآندیداروقتیازشلليخپرسيدمچگونهشهادتفرزندانویارانتانراتحملمیکنيد،بهنقطهایخيرهشدو
درکالمیرازآلودگفت:»ماصبرپيشهکردهایم«.

وقتیچشللمهایپرازسللوالمرادید،ادامللهداد:»بعدازشللهادتفرزندانم،سللعیکردمبهطورعملیسلليره
ائمه)عليهمالسللالم(راپيادهکنم.چونبرخیهادرنيجریههدفشللاناینبودکهکمکمشورورغبتمردمرانسبتبه
اسالمکمکنند.همهتصورمیکردندبعدشهادتفرزندانممادستبهاقداماتتالفیجویانهبزنيمومواجهههای
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مختلفیداشللتهباشلليمولیمنهمهرابهصبردعوتکردموگفتم:ماروشائمهاطهار)عليهمالسللالم(کههمانصبر
استراپيشهکردهایموهمينروشباعثگرایشبيشترمردمبهمکتباهلبيت)عليهمالسالم(شد.وقتیسهفرزندم
شللهيدشدند،فردیکه17سالریيسجمهورنيجریهبودوگرایشافراطیداشتبهسراغمنآمدوگفت:»نوع

موضعگيریشمابرایمبسيارعجيباستونگاهمننسبتبهاسالموتشيعتغييرکردهاست«.
البتهفراموشنکنيمخيلیازکارهایخوبیکهانجاممیشللودکارهایینيستکهمامحققشمیکنيمبلکهاین

فضلخداونداستوباارادهالهیپيشمیرودوماکارهاینيستيم«.
35 سال از آن سفر می گذرد

وقتیازاوپرسلليدمچندمينباراسللتکهمشللهدمللیآیيد،گفت:»دقيقابهیللادنمیآورمچندبللاربهاینجا
سللفرکردهامامادفعاتمتعددیبللهایرانآمدهاموهرگاهکهبهاینجاسللفرکردهامغيرممکناسللتبهزیارت
امامرضا)عليهالسللالم(نيامدهباشم.امادقيقادفعاتسللفررابهیادندارمزیراتعدادآنهابسيارزیاداست.اماخوببهیاد
دارمنخستينباریکهبهایرانآمدمپسازپيروزیانقالباسالمیبودکهنزدیکبه35سالازآنسفرمیگذرد.

سفریکهسال1980ميالدیبود«.
دعای عالمه... 

ازرهبرشيعياننيجریهخواسللتمدعاییبکند،عالمهگفت:»دعاميکنمخداونداینسفرراآخرینسفرمنقرار
ندهدواميدوارمفرصتسفربهمشهدوزیارتامامرضا)عليهالسالم(رابهدفعاتداشتهباشم«.
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تسبيحی كه هديه داد...
روزیکهروبرویشيخزکزکینشستموبااوهمکالمشدمدرمخيلهامهمنمیگنجيدکهچندماهبعد،روزیمی

رسدکهنگرانسالمتیودیداردوبارهاوباشيم.
وقتشلليخآنروزمحدودبودوبایدزودترمیرفت.وقتیبهنشللانپایانگفتوگوازاوتشکرکردمدوبارهلبخند
زد،چللایتعارفکردوگفتحتمابایدازميوههایروزميزبخوریمووقتیانکارماراکهنگرانزماناوبودیم،دید،
تمامقدبهاحتراممانایسللتادواصرارکردکهازظرفحتماميوهایبرداریموبعدابخوریم.شرمحضورشمانعاز
اینشللدکهچيزیازظرفميوهکههمراهانشجلویماگرفتهبودندبرداریم،اماشلليخهمچنانمنتظرایستادو
بالبخندمسللحورکنندهاشگفتاگرازميوههابرنداریدنمیروم.همينطورمنتظرایستادتامابهناچارتسليم
لبخندششدیموازميوههابرداشتيم.عالمهسپستسبيحسبزشراهدیهدادوبالبخندیمارابدرقهکردواین

آخرینباریبودکهلبخندشرادیدم....
شيخ مصلِح تقريبِی مؤمن

»درنيجریهچرا]برای[آنشلليخمصلِحتقریبِیمؤمن)شلليخابراهيمزکزکی(اینجورفاجعهآفرینیمیکنندو
حدودهزارنفرازمردمدوروبراورابهقتلميرسانندوششفرزنداورادردوسالبهشهادتميرسانند؟چرادنيای

اسالمدرمقابلاینفجایعساکتميمانَد؟«.1
بخشدومگفتوگوباشلليخزکزکیکهبرایاولينبارانتشللارمیبایدودرآخرینسللفراوبهایراندرحاشلليه
سلليزدهينجشنوارهبينالمللیامامرضا)عليهالسللالم(انجامشددربارهامامرضا)عليهالسللالم(بودکهحاوینکاتیدقيقو

خواندنیمیباشدودراینمجالتقدیممیشود.
جناب عالمه! به نظر حضرتعالی پيام اصلی جشنواره بين المللی امام رضا)عليهالسالم( چيست؟

اینفرمایشامامرضا)عليهالسللالم(که»خدارحمتکندکسیکهامرمارااحياکند«وقتیازایشانپرسيدندامرشما
چيسللت؟فرمودند:»معارفکالممارابياموزندوبهمردمیادبدهندزیرااگرمردمزیباییهایکالممارابشنوندو
بشناسندقطعاازماپيرویخواهندکرد«راهبرداصلیجشنوارهامامرضا)عليهالسالم(استکهاميدوارمسرلوحهرفتار

همهماقرارگيرد.انشااهلل.
سوال مهم اين است كه چگونه می توانيم امر امام رضا)عليهالسالم( را احيا كنيم؟

درگذشللتهگسللترشدانشبسياردشللواربود.اماامروزهارتباطاتوجابجاییاطالعاتآسللانشدهاستوشما
میتوانيددریکگوشهازجهانبهمطالعهکتابیدرگوشهدیگریازجهانبپردازیدبدونآنکهبهآنجاسفرکنيد.
زمانآنفرارسلليدهاستکهبهاشاعهدانشرضویبپردازیماماهمانطورکهتاکيدکردمنبایدایندانشراتنهابا
کالممنتقلکرد،میدانمکهکالمهمهشماحقاستامابهترینراهبرایانتقالآنانجامعملیاستزیراهميشه
»اعمالموثرترازواژگان«هستند.مردمدرعملصداقتامامرضا)عليهالسالم(،صبرومهربانیحضرترافرامیگيرند.
درروایاتآمدهاسللتهرگاهامامرضا)عليهالسللالم(برسرسفرهمینشستندفقرارابرسللرآنسفرهفرامیخواندندو
بهتریللنبخشغذارابهایشللانمیدادند؛اینهااعمالیهسللتندکهمابایدتکرارکنيللمواینگونهآموزههایامام
رضا)عليهالسللالم(راازطریقاعمللالخودبهدیگرانانتقالدهيمتاآنهابيشللترازکالم،ازطریقاعمالجذبفرهنگ

www.leader.ir-1بياناتمقاممعظمرهبریدردیدارمسئوالننظاموميهمانانکنفرانسوحدتاسالمی)1394/10/08(
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رضویشوند.
امام رضا)عليهالسللالم( تنها امام ميهمان س�رزمين ايران هس�تند چه تحليلی از هج�رت حضرت  به ايران 

داريد؟
هجرتامامرضا)عليهالسالم(بهایرانبهحکمتخداوندبودتاایشاندرروستاییدورافتادهدرخراسانمدفونشوندو

قرنهابعدبارگاهایشاننقشمهمیرادرجهاناسالمایفاکند.
امامرضا)عليهالسللالم(زمانیبهایرانهجرتکردندکهفضایاندیشللگاهیجهانمتاثرازاندیشههایانحرافیبوداما
امامرضا)عليهالسالم(اینفضاراتغييردادندوبهجهانيانفهماندندراهحلاینمشکلعقالنيتوتدبيراستوجنگو

خونریزیراهحلاختالفاتفکرینيست.
برای اين هجرت حکمت آميز چه ادله دينی وجود دارد؟

خداوندبزرگازآنچهدرآیندهقراراسللت،اتفاقبيفتللدآگاهیدارند.وقتیملتیبرایاحيللایتعليماتپيامبر
برمیخيزد،خداوندازآنآگاهاستلذادرحالیکهدرحجازآموزههایدینکمرنگشدهبود،امامهشتم)عليهالسالم(
بهایرانهجرتکردند.آیهایدرقرآنداریممبنیبراینکهوقتیقومیازدستوراتخداودیندوریکندخداوند

آنهاراباگروهدیگریجایگزینمیکندکهمثلآنقومقبلیرفتارنمیکنند.
اینآیهدرزمانپيامبرنازلشللدومخاطبآن،مسلللمانانیبودندکهخدابهآنهاهشدارداداگردرمسيرصحيح
نباشللند،گروهدیگریراجایگزینآنهامیکند؛ازحضرترسللولاهلل)صلاهللعليهوآلهوسلللم(پرسيدندکهآنگروهچه

کسانیهستند؟حضرتبهسلمانفارسیاشارهکردهوفرمودند:ایشانومردمانشان.
هللمچنينپيامبر)صلللاهللعليهوآلهوسلللم(درحدیثدیگریفرمودند:اگرایماندرسللتارهثریاباشللدمردمفارسآنرا
پيدامیکنند.مشللابهاینشللرایطدردورانماتکرارشدهاستکهحکامبرخیکشللورهابهسمتغربمتمایل
شللدهوغربیهارارهبرفکریخودقراردادهاند.کاررابهجاییرسللاندهاندکهاجازهنمیدهندکسللیبهضریح
پيامبللر)صلاهللعليهوآلهوسلللم(واهلبيت)عليهمالسللالم(دسللتبزنللد،حتیقبورائمهبقيع)عليهمالسللالم(راکامللالنابودکردند
امللابرعکسقومدیگری)فللارس(درایرانبهاحيللایدینخداپرداختهانللد.بهعنوانمثالدرمشللهد،درحرم
امامرضا)عليهالسالم(میبينيدکهچهشکوهوجاللیوجودداردوهرروزبرعظمتآنافزودهمیشود.مناعتقاددارم

ایناتفاقاتتفسيرهمينآیهاست.
براساسآنچهماامروزمیبينيم.دینخدادوبارهازسرزمينایرانبرخاستهاست.میتوانبراساسآنآیهقرآنو

احادیثفهميدکهچراخداوندخواستندکهامامرضا)عليهالسالم(بهخراسانهجرتکنند.



رایحه رضوی223

گفته می ش�ود دو احياء در تاريخ اس�الم وجود دارد يکی قي�ام امام حسين)عليهالسللالم( و ديگری انقالب 
علم�ی حض�رت رضا)عليهالسللالم( بخص�وص از طريق مناظرات. س�وال اين اس�ت اي�ن دو احياگری چه 

تفاوت هايی بايکديگر دارند و امام رضا)عليهالسالم( چگونه در دوره خودشان دين را دوباره احياء كردند؟
احيایامامحسين)عليهالسالم(بهاینشکلبودکهمذهبراازآميختگیبهبهرهوریهایسياسینجاتدادند؛بهاین
معناکهدرزمانامامحسين)عليهالسالم(کسانیبودندکهپيرویازحاکمراجایگزینتبعيتازامامکردهبودند.اماامام
حسين)عليهالسللالم(ایندیدگاهراعوضکردند.ازسيدالشهداء)عليهالسللالم(خواستهشدکهباحاکمبيعتکنندوایشان
بيعتنکردندواعالمکردنداگرکسللیمیخواهددرجبههحقباشدبایددرصفامامقرارگيردنهدرصفحاکم.
امامقيامکردندتاایندوگروهازهمجداشوند؛گروهیکهخداودینراپيرویمیکنندوگروهیکهازخداودین

درراهرسيدنبهقدرتاستفادهمیکنند.
انقالبامامحسين)عليهالسللالم(واحياگریشانتوامباشهادتبود.اماانقالبیکهامامرضا)عليهالسالم(پرچمدارآنبودند
درحوزهتفکروبينشبود.درزمانیامامرضا)عليهالسللالم(میزیستندکهانحرافواردمسيحيتویهودیتشدهبودو
اسالمهمدرگيرانحرافاتعميقیبودوامامنهازطریقاسلحهوجنگبلکهازراهعقالنيت،بينشودانشبهمقابله
باانحرافاتواحيایدینپرداختند.پيروزیامامحسين)عليهالسللالم(غلبهخونبرشمشيروپيروزیامامرضا)عليهالسالم(

غلبهعقالنيتوحکمتبرانحرافوجهلبود.
خداوندعالمآلمحمد)صلاهللعليهوآلهوسلللم(رابهاینسللرزمينآوردوبهعقيدهمنامامرضا)عليهالسالم(پابهخاکخراسان
گذاشللتندتاعقایدانحرافیمتعددیکهبرجهاناسالمحاکمشدهبود؛مثلتحریفیهودیتومسيحيتو...رااز

بينببرند.
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آموزه های رضوی برای ش�رايط فعلی مسلمان ها چه پيامی دارد مس�لمان هايی كه غرق در جنگ و 
خونريزی و مشکالت عديده هستند؟

درجهانمدرنامروزباهمهپيشللرفتها،قدرتهاییکهخودراابرقدرتمللیدانندبهجایعقالنيت،بهجنگ
رویآوردهانللد.عصرامروزتشللابهجالبیبادورانامللامرضا)عليهالسللالم(دارد.دردنيایامروز،خشللونتوجهالت
گریبانگيرجهانشللدهوهرکسیعقيدهوباورخودراصحيحمیداندودرصددمقابلهخشونتآميزبابقيهعقاید
برمیآید.ازطرفیاسللالممتهمبهخشونتمیشود.بنابراینمابایدباعقالنيتومنطقآنهاراپایميزمذاکرهو

گفتگوبکشانيمودقيقاهمانکاریراکنيمکهحضرترضا)عليهالسالم(کردند.
ايران كه ميزبان امام رضا)عليهالسالم( است چگونه می تواند پرچمدار تفکر رضوی در جهان امروز باشد؟

منطقجمهوریاسللالمیایران،کهميراثدارفرهنگرضویاسللت،همانمنطقوروشامامرضا)عليهالسللالم(می
باشللد.امروزهدرایراندرختمعرفت،علمومنطقتناورشدهوجمهوریاسالمیبابهرهگيریازهمينفرهنگ،

منطق،گفتگووعقالنيتتوانستدربرابرقدرتهای1+5بهپيروزیبرسد.
یکیازاسللاتيددانشگاهدرنيجریهبهمنگفتامروزدوابرقدرتدرجهانوجوددارد.یکیایاالتمتحدهآمریکاو
دیگریجمهوریاسللالمیایران.امابااینتفاوتکهابرقدرتیمثلآمریکادرحالافولاست،درحالیکهقدرت
جمهوریاسللالمیدرحالافزایشاسللتودرآیندهفقطیکابرقدرتدرجهانظهللورمیکندوآن،جمهوری

اسالمیایراناستوایرانيانبایدسپاسگزارایننعمتباشند.
بارگاه امام هشتم)عليهالسالم( در ايران قرار دارد اما معارف رضوی حد و مرز نمی شناسد، چگونه مسلمانان 

از اين آموزه های ناب بهره گيرند؟
آموزههایرضویبههمهانسللانهاتعلقدارد.قطعاخداوندبرایارتباطبامردم،پيامبراسللالمراانتخابکردو

منطقهحجازرابرایآغازپيامخودبرگزید.اماانسان،انساناست.هرکجاکهباشد.
اسللالمدینعربوعجمنيسللتبهافراددیگرمثلماآفریقاییهانيزتعلقدارد.بایدگفتاسالمیکپيامجهانی
برایهمهانسانهااست.بله!کسیکهاینپيامرامنتقلکرد،یکعرببود.کتابمقدساسالمبهزبانعربیوحی

شد.حضرتمحمد)صلاهللعليهوآلهوسلم(درعربستانزندگیکردوازدنيارفت.امااینپيام،جهانیاست.
اگللربخواهمازمنظرتاریخیاینموضوعرابيانکنم،بایدبگویمزمانللیکهپيامبردعوتخودراازمکهآغازکرد،
کسللانیکهاینپيامرامخالفعقایدخودمیدیدند،درمقابلاینپياموکسللانیکهآنراپذیرفتند،ایستادند.اما
اولينجاییکهایندینپذیرفتهشللد،آفریقابود.وقتیکهباایمانآورندگانمقابلهشللد،پيامبر)صلاهللعليهوآلهوسلللم(
فرمودندکهدرحبشلله-اتيوپیفعلی-پادشاهیعادلومسيحیحاکماسللتپسبرخیبایدبهآنجامهاجرت

کنندوایننشانگرجهانیبودنپيامایشاناست.
حدودهشتادوپنجنفرازاصحابپيامبر)صلاهللعليهوآلهوسلم(بهآنجامهاجرتکردندونجاشی-نجاشیلقبپادشاهان
حبشللهدرآنزمانبودهاسللت-آنهاراپذیرفتوپناهداد.بهآنهاگفتآزادنددرصلحوآرامشدرسللرزميناو
زندگیکنندواینزمينةشللکلگيرییکجامعةاسللالمیرادرآفریقافراهمکردوکسللیتاپایانعمرنجاشی
نمیدانستکهخوداونيزمسلماناستتازمانیکهازدنيارفتوپيامبردرآنروزفرمودامروزبرادرتانراازدست

دادید،بنابراینبایدبراونمازبخوانيدوایده»صالهالغائب«-نمازبرشخصیکهحضورندارد-مطرحشد.
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معموالپيکررادرمقابلخودقرارمیدهيدونمازمیخوانيد.ولیپيکرنجاشیدرحبشهبودوپيامبردرمدینهبر
وینمازگزارد.آموزههایامامرضا)عليهالسالم(نيزجهانشمولاست.

امام رضا)عليهالسالم( برای امروز ما چه پيامی دارند؟
امروزایرانبهمرکزجدیدیبراینشرمعارفاهلبيت)عليهمالسالم(تبدیلشدهواینهاهمهبهبرکتهجرتعالمآل

محمد)صلاهللعليهوآلهوسلم(بهاینسرزميناست.
امامرضا)عليهالسللالم(بهمللاآموختندراهحلاختالفاتواندیشللههایمختلفعقالنيتوحکمتاسللتنهجنگو
درگيریوخونریزی.ماتجلیاینعقالنيتوحکمترادرمناظراتامامرضا)عليهالسللالم(بافرقاسللالمیومذاهبو
ادیاندیگرمیبينيم.امامرضا)عليهالسللالم(درختخرد،عقالنيللتوگفتگوباادیانومذاهبرابنانهادند.امروزهاین

درختدرجمهوریاسالمیرشدکردهوتجلییافتهاست.
جناب عالمه زكزكی! شيعيان نيجريه تا چه اندازه حضرت ثامن الحجج)عليهالسالم( را می شناسند؟

امامرضا)عليهالسللالم(را»غریبالغربا«میدانندوحقيقتانيزآنحضرتغریبزیسللتند،غریببهشهادترسيدندو
درسللرزمينیغریببهخاکسپردهشدند،اماامروزشللرایطدگرگونشدهاست.امامرضا)عليهالسالم(امروزدرميان

خادمانومحبانخویشقراردارندولذادیگرغریبنيستند.
درآننقطهازجهانکهمنزندگیمیکنم،امامرضا)عليهالسللالم(همچونسایرائمهمعصوم)عليهمالسالم(،کمترشناخته

شدهبودند.هرچنداوضاعدرحالدگرگونیاست.
امامرضا)عليهالسللالم(درگذشتهمثلامروز،درنيجریهشناختهشللدهنبودند.امروزهدرنيجریهجلساتتفسيرقرآن
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براسللاستفاسلليرامامرضا)عليهالسللالم(برگزارمیشللود؛بهویژهدرماهمبارکرمضان.مردمبسللياراینجلساترا
میپسندندوازاینطریقبااماممانوسمیشوند.

منخودمجلسللاتتفسلليرقرآنبراسللاساحادیثامامرضا)عليهالسللالم(دارمکهبعضاپخشزندهمیشودبيشتر
مباحثيکهبهشللخصهدرجلساتتفسلليرخودمطرحميکنم،برگرفتهازتفسلليرعالِمآلرسول،حضرتامام
رضا)عليهالسللالم(است؛تفاسيرامامرضا)عليهالسللالم(ازقرآنبسيارپرمغزوبامعناستوبادیگرتفاسيرمتفاوتوباشرایط
امروزدنيابسلليارسازگاراست؛چراکهمیتوانازآنایدههایتقریبیبهدستآوردوبسياریازعلمایاهلسنت

امروزبهدنبالکتاب»عيوناخبارالرضا«درنيجریههستند.
امروزمیتوانمادعاکنمکهغبارغربتازچهرهامامرضا)عليهالسللالم(زدودهشدهوبسياریازمسلماناننيجریهایشان

رامیشناسند.
در اين فرص�ت محدود س�والی درباره وضعي�ت فعلی مس�لمانان در نيجريه دارم.ش�يعيان در چه 

وضعيتی بسر می برند؟
درابتدایحرکتاسالمیدرنيجریهتعدادمسلللمانانبهتعدادانگشتاندستبودامابهلطفالهی،اکنونتعداد
شيعياناینکشللوربهميليونهانفررسيدهاسللت.بهبرکتانقالباسللالمیایرانوآموزههایامامراحل)ره(،

معارفناباهلالبيت)عليهمالسالم(بهدورتریننقاطجهانازجملهکشورهایآفریقاییونيجریهرسيدهاست.
اکنونميليونهانفردرکشللورنيجریهمتاثرازآرمانهایامامخمينللی)ره(ورهنمودهایمقاممعظمرهبری،
حرکتهایضداسللتکباریوظلمسللتيزخودراآغازکردهاندوادامهدهندهمکتباهلبيت)عليهمالسللالم(هسللتند.

مسلماناننيجریهفرهنگاهلبيت)عليهمالسالم(راسرلوحهکارخویشقراردادهاند.
گرچهدشمنانمابهخشونتمتوسلشدهاند،بهماحملهمیکنند،ضربهمیزنند،مارامیکشنداماماقدرتمند

ترمیشویم.تعدادشيعياندرنيجریهروزبهروزدرحالافزایشاستوروزبهروزقدرتمندترمیشوند.
جناب عالمه با تالش های مجاهدانه شما شاهديم دهه كرامت و ايام ميالد امام رضا)عليهالسالم( در نيجريه 

با شکوه خاصی برگزار می شود كه مايه افتخار همه مسلمانان است....
سالقبلدردههکرامتپرچمبارگاهامامرضا)عليهالسالم(درحسينيهبقيهاهلل)عج(شهرزاریابهاهتزاردرآمددراین

مراسمهزاراننفرشرکتکردندکهبسياردیدنیبود.
اینمراسللمکهباحضورهزارانتنازمردمنيجریهبرگزارشللدوسللهروزمتوالیبهطولانجاميد.ایناقدامتاثير
شللگرفیبرمعرفتیافتنمردممنطقهنسبتبهامامرضا)عليهالسللالم(برجایگذاشت.امسالنيزدرایامدههکرامت

اینبيرقبهاهتزازدرخواهدآمد.1
درسللالهایپيشازآن،مراسمميالدامامرضا)عليهالسالم(محدودبهتوزیعشيرینیميانمردمبود،امامراسمسال
گذشللتهتجلیمعرفتافزاییمردمبودوامسالنيزبرآنيمتابرمعرفتمردمنسبتبهامامرضا)عليهالسالم(بيفزایيمو
همانشورسالگذشللتهرادرميانآنانبرانگيزیم،لذادرمراسمميالدامامرضا)عليهالسالم(درسالجارینيزپرچم
متبرکآستانمقدسحضرترضا)عليهالسالم(توسطخادمانرضویبههمراهچندنفردیگربهنيجریهبردهمیشود

وبرفرازحسينيهبقيهاهلل)عج(بهاهتزازدرخواهدآمد.

1-اینگفتگودرایامدههکرامتسال94انجامشدهاست.
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انشللااهللامسالمراسمبزرگداشللتميالدامامرضا)عليهالسللالم(بهمدتیکهفتهتمامدرنيجریهبرگزارخواهدشد.
همچنيندرابتدایماهذیالقعده،مراسللمگراميداشتميالدحضرتمعصومه)سالماهللعليها(براینخستين
باردرنيجریهبرگزارشدوایناولينباراستکهبزرگداشتدههکرامترابهطورباشکوهدرنيجریهآغازمیکنيم.

جناب عالم�ه! اين افتخار برای ماس�ت كه ميزبان حضرتعالی در س�يزدهمين دوره جش�نواره بين 
المللی امام رضا)عليهالسالم( هستيم، جنابعالی با دست اندركاران جشنواره در سراسر كشور و حتی خارج 

از كشور چه حرف ناگفته ای داريد؟
مایهمباهاتمناستکهبرایحضوردرجمعیدعوتشدهامکهازآنبهعنوانمجمعخادمانفرهنگرضوییاد
میشود.هنگامیکهدعوتنامهحضوردراینمجمعرادریافتکردم،درپاسخگفتمکهباتوجهبهخدماتناچيزی

کهبهساحتمقدسامامرضا)عليهالسالم(انجامدادهام،بهخودمیبالمکهمراخادمفرهنگرضویدانستهاند.
مدیرعاملبنيادبينالمللیامامرضا)عليهالسللالم(،درصحبتهایشللانازبعضیازمامثلشخصمنبهطورویژهنام
بردندوازماتجليلکردندکهمنازایشللانتشللکرمیکنم.همگیدرایامميالدامامرضا)عليهالسالم(مدیونزحمات
ایشانوسایردستاندرکارانجشنوارهامامرضا)عليهالسالم(هستيم.زحماتایشانباعثشدمادرایرانحضوریابيم
ومنبهنمایندگیازهمهکشورهاییکهدراینبرنامههایمتنوعحضورداشتندازجنابجعفریوهمکارانشان

تشکرمیکنم.
خداوندشللماراموردرحمتخودقراردادهاستکهتوفيقخدمتبهامامرضا)عليهالسالم(ومجاورانایشانرادارید.
امابدانيدهرمقام،جایگاهوفرصتیبامسللئوليتهمراهاسللت؛مسئوليتشللماميهماننوازیازميهمانانامام

رضا)عليهالسالم(است.بنابراین،هرآنچهمیتوانيدبرایامامرضا)عليهالسالم(انجامدهيد.
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اینامرباایجادشللبکههایتلویزیونیووبسللایت،بهزبانهایمختلفوهمچنيندعوتمردمازنقاطمختلف
جهانبرایشللرکتدراینجشنوارهممکناسللتزیرااینافرادپيامامامرضا)عليهالسللالم(راباخودبهنقاطمختلف
جهانمیبرند؛ازاینمنظر،بنيادامامرضا)عليهالسللالم(،تالشهایزیادیدرراستایگسترشفرهنگرضویانجام

دادهاست.بههمهدستاندرکارانجشنوارهامامرضا)عليهالسالم(میگویم:»جزاکماهللخير«.
چه توصيه ای به خدمتگزاران  امام رضا)عليهالسالم( داريد؟

اینکهبهزائرانتامیتوانيدخدمتکنيد.الحمداهللمشللهددراینچندسللالرشدزیادیداشتهاست.امابازهم
بایدتمامتالشخودرابکنيدکهميهمانانتاحدامکاناحساسراحتیکنندتااشتياقزیارتمشهدبرایدفعات

زیادراداشتهباشند.

وقتی ش�ما و ديگر خادم�ان فرهنگ رضوی، از جش�نواره ام�ام رضا)عليهالسللالم( به كش�ورهای تان باز 
گرديد،چه پيامی را از كشور امام رضا)عليهالسالم( با خود خواهيد برد؟

صحبتکردندربارهامامرضا)عليهالسللالم(وآنچهدربارهایشللانمطرحاسللتصرفابهکتابها،مقاالت،همایشها،
انسللانهاوسللاختمانهاییکهمادرآنزندگیمیکنيممنحصرنمیشللود.مابایدآنچهکهامامرضا)عليهالسللالم(
فرمودهاندرادروجودماننهادینهکنيم.خيلیمهماسللتکهاینآدابدررفتارمامتجلیشللود.بایدادب،جهاد،

عقالنيت،تالش،صبرو...راازحضرتیادبگيریموبهآنعملکنيم.
جناب عالمه شيخ زكزكی به عنوان آخرين سوال؛ بفرماييد آينده جهان اسالم از نگاه شما چگونه است؟

درشللرایطیهسللتيمکهبينعقالنيتوخشللونتنبردسللختیدرگرفته.طرفمقابلبهزورمتوسلشدهوما
درجبههعقالنيتقرارداریم.اینخشللونتهاوتنشهاهمادامهمییابد.دليلاسللتمرارآنایناستکهکسانی
کهبهخشونترویآوردهاندحاضرنيسللتندازطریقمنطقوعقالنيتمشکالتراحلکنندپسجنگراادامه

میدهند.امادرنهایتحکمتوعقالنيتپيروزخواهدشد.
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سرزمین 72 ملت میزبان جشنواره امام رضا )عليهالسالم(

سردار حسن: ایران در پناه امام رضا)عليهالسالم( همیشه عزتمند است

چهمیتواننوشللتدرمعرفیمردیکهجزءجزءزندگیاشباامامهشتم)عليهالسالم(پيوندخورده،کسیکهمعجزه
امامرضا)عليهالسللالم(راعلنیدرزندگیاشدیدهواسللمپسللرشرارضاگذاشتهاست.چهکسللیجراتداردبگوید

میتواندحقمطلبرااداکندودربارهاوآنطورکهخودشهستوزندگیمیکندحرفبزند؟
اعترافمیکنمکلماتعاجزوناتوانندازتوصيفعشللقیکهدرقلباونسللبتبهائمه)عليهمالسللالم(جریانداشتو

اخالصیکهدرکارهایشدیدهمیشدوآرامشیکهدرعمقچشمهایشبود.
زندگیاشپرازرازهایناگفتهبود،رازهاییکههرانسللانیرادچارشللگفتی،هيجانوالبتهحسرتمیکرد.این
شللگفتیواعجابآوربودنبرایمنکهاولينباربودمیدیدمشوبااوهمکالممیشدمبيشترهمشدهبود.لذتی
دراینگفتوگوی،چندسللاعتهبودکهحاضرنيسللتمباهيچچيزعوضشکنم.بایدبگویمکهاینمصاحبهجزو

بهترینخاطرههایدلنشينحرفهخبرنگاریامبودهاست.
»سللردارحسن«درشهر»نوگانوانسادات«درشللمالهندزندگیمیکند.شهریکههمهساکنانآنساداتو
ازنسلامامچهارم)عليهالسللالم(هستند.اوبنيانگذارجشنوارهامامرضا)عليهالسالم(درمنطقه»نوگانوانسادات«استو
سالهاستکهجشنوارهرادرایامدههکرامتبرگزارمیکند.همچنينکتابیدربارهامامبهزبانهندونوشتهاست.
درشبميالدامامرضا)عليهالسللالم(وزیرفرهنگوارشاداسالمیازسردارحسنبهپاستالشهایشدرعرصهترویج

فرهنگرضویتقدیرکرد.آنچهدرادامهميخوانيدگفتگویمابااینمردبزرگودوستداشتنیاست:
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 هند به سرزمين 72ملت مشهور است چرا؟
چونادیانومذاهبمختلفدراینکشورزندگیمیکنند.

شما در كدام شهر اين كشور متولد شديد؟
دریکروسللتایسرسبزوکوهستانیبهنام»سانکهنی«،در»بلندشللهر«.دليلاینکه»بلندشهر«ناميدهشده
ایناستکهبرروییککوهبلندقرارگرفته.اینشهردر100کيلومتریدهلینوودرشمالهندقراردارد.شغل
مردمروسللتاییکهدرآنبهدنياآمدهامکشاورزیاستوگندم،ذرت،انبهو...محصوالتشانمیباشد.هماکنون

همدرشهرنوگانوانساداتزندگیمیکنم.
اسم شما سردار است كه در فارسی هم اين كلمه را داريم درباره اسم تان توضيح می دهيد؟

سرداراسمکوچکمناستوحسنهمفاميلیام.وقتیمدرسهمیرفتممعلمیداشتمکهبهشوخیميگفتاین
سللردارهمهاست.درهندازرویاسممیتوانفهميداینفردمسلماناستیاهندووحتیمیتوانفهميدشيعه

استیااهلتسنن.
در منطقه ای كه هستيدحوزه علميه هم داريد ؟
منخودماستادحوزهعلميهجامعبابالعلمهستم.

چه درسی تدريس می كنيد؟
فلسفه

هر وقت صحبت فلسفه می شود آدم ناخوداگاه ياد هند می افتد كه سرزمين فيلسوفان است...
بله!فيلسوفاناحساسی

شما هم آدم احساسی هستيد؟
بلهعاطفیواحساسی

تمايل دارم درباره فعاليت هايی كه درنوگانوان سادات انجام می دهيد توضيح دهيد....                                                                                                            
همانطورکهگفتم؛محلفعاليتمنشللهرنوگانوانسللاداتدرشمالهنداست.شللشسالاستکهدرحوزه
علميهاینشللهرتدریسمیکنللموازهمانزمانفعاليتهایفرهنگیومذهبللیدرمنطقهانجاممیدهم.یک

وبسایتودهوبالگدارم،مدیرموسسهفضائلهستموتاکنونششعنوانکتابتاليفومنتشرکردهام.
درباره امام رضا)عليهالسالم( هم كتابی تاليف كرده ايد؟

بلهکتاب»راهنمایحق«کهبهزبانهندیاستوامسالرونماییشد.درزمانرونمایییکمسابقهکتابخوانیاز
اینکتاببرگزارشدکهبيشاز600دانشجوازسهدانشگاهو16کالجدرآنشرکتداشتند.

ازدیگرفعاليتهایمابرگزاریمراسللمعزاداریحضرتفاطمه)سالماهللعليها(درایامفاطميهاستکهپنجروزمراسم
مخصوصمردانوپنجروزهممخصوصبانوانبرگزارمیشود.

عالوهبرآندرمناسبتهایمختلفهمایشبرگزارمیکنيم.مثالهمایشاخيرمادربارهنامهمقاممعظمرهبری
بهجواناناروپاییبود.خداراشللکرتوانسللتيمایننامهرابينهندوهاومسلمانانپخشکنيمکهبهخوبیهمگی

حتیاهلسنتنيزازآناستقبالکردند.
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شنيده ام در شهر نوگانوان سادات جشنواره امام رضا)عليهالسالم( را برگزار می كنيد در اين باره بگوييد..
ازچندسللالقبلجشنوارهامامرضا)عليهالسالم(رادراینمنطقهکههمگیساداتوازنسلامامزینالعابدین)عليهالسالم(
هستند،برگزارمیکنيم.نشستهاییازقبيلمسابقاتقرآنبرایدانشجویانشيعهواهلسنتبرگزارکردیمتا
عاملوحدتمذاهبباشدچراکهدرسبکزندگیامامرضا)عليهالسالم(داریمکهایشانباهمهادیانومذاهبتعامل

وارتباطخوبیداشتند.
عالوهبراینهرسللالهدرایامميالدحضرتدوسللمينارباموضوعاتمختلفبرگزارمیکنيمکهامسللالموضوع
سللمينار»سللبکزندگیامامرضا)عليهالسالم(برایغيرمسلللمين«بودوعلماودانشللمندانیکهآمدهبودنددراین
بارهصحبتکردند.هرسللالهیککتابدربارهامامرضا)عليهالسللالم(بهزبانهندوتاليفوچاپودرحاشلليهبرگزاری
جشنوارهامامرضا)عليهالسللالم(رونماییمیکنيم.برگزارینمایشللگاهعکسحرم،مسابقاتنقاشیوخطاطینيزاز

دیگربرنامههایجشنوارهاست.
البتهدرمنطقهماقبلازبرگزاریجشللنواره،جشندیگریبرایامامرضا)عليهالسالم(برگزارنمیشدکهخوشبختانه
توانسللتيماولينجشنرابرگزارکنيم.درتالشيماینمراسمرانهادینهکنيموبرنامهریزیکردهایمازسالآینده

برگزاریجشنوارهرابهچندشهردیگرنيزگسترشدهيم.

درباره جشنواره امام رضا)عليهالسالم( چه ديدگاهی داريد؟
جشللنوارهازهمهابعادبسلليارعالیبودوهمهراتحتتاثيرقراردادوالگوییشللدکهماتالشکنيمباتاسیازاین
جشللنوارهپسازاینبرنامههایمانراباکيفيتبيشللتریبرگزارکنيم.منفکرنمیکنمدرهيچکشوریبهقوت
اینجشللنوارهبرایامامرضا)عليهالسللالم(برنامهایبرگزارشود.منازدستاندرکارانجشنوارهیادگرفتمتاجاییکه

میتوانمتالشکنمتابرنامههاکيفيتبهتریداشتهباشد.
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درميانمسلمانهاحقامامرضا)عليهالسالم(هنوزشناختهشدهنيست.مناميدوارمجشنوارهفرصتیباشدکههمه
بهاینوسيلهایشانرابشناسند.

درسللتاستکهشللماميزبانبودیدولیدرحقيقتامامرضا)عليهالسللالم(وحضرتمعصومه)سللالماهللعليها(ميزبانهای
اصلیبودندوآنهاکارهاوبرنامههاراهدایتمیکردند.بدانيدمابهخودمانمیباليمکهامامرضا)عليهالسالم(ماراقابل

دانستندوبهمراسمخودشناندعوتمانکردند.
منازهمهدسللتاندرکارانجشللنوارهتشکرمیکنمکلمهایندارمکهدرپاسللخزحماتشمابهکاربرموالفاظ
هيچیکازماقادربهتشکرازشمانيست.انشااهللکهامامرضا)عليهالسالم(موجبشفایهمهشمادرروزمحشرباشند.
یکیازمسائلجالبیکهدراینسفردیدمحضوردبيرجشنوارهبينالمللیامامرضا)عليهالسالم(باآنتواضع،سادگی
وفروتنیمثالزدنیدرميانمابود.ایشانبهسادگیوگرمیازميهمانانومدعوینجشنوارهاستقبالمیکردند
ومناینمسالهراخيلیدوستداشتم.بندهنظيراینافرادرافقطدرجمهوریاسالمیدیدهام.امامخمينی)ره(
اینگونهبودندومسئوالنجمهوریاسالمیهمسللعیدارندمثلامامخمينی)ره(سادهزیستباشندکهمناین
رادرشخصيتمدیرعاملبنيادامامرضا)عليهالسالم(کهحاالمااورامدیرعاملخودمانهممیدانيمدیدم.بهنظرمن

اینبایدبرایهمهمامسلماناندرسباشدوهمهمابایداینگونهباشيم.
شما خيلی خوب فارسی حرف می زنيد...

چونچندسالیرادرایرانزندگیکردهام.
برای تحصيل به ايران آمده بوديد؟

بله!درمجتمعامامخمينی)ره(قمتحصيلمیکردم.
در چه رشته ای؟

دررشللتهکالماسالمیازجامعهالمصطفیالعالميهفارغالتحصيلشدهام.دررشتهزبانوادبياتاردوهممدرک
دکترایمراازهندگرفتم.

از آخرين باری كه به ايران آمديد چقدر می گذرد؟
یکسال.منباامامرضا)عليهالسالم(عهدکردمتازندهامهرسالوبههرطریقیشدهخودمرابهمشهدشانبرسانم.

دليل اين عشق سرشار چيست؟
ائمه)عليهمالسللالم(نورواحدندولیزندگیهریکازماشلليعيانبایکیازائمه)عليهمالسالم(گرهبيشتریخوردهکهدرباره
منامامرضا)عليهالسللالم(،نقشبسيارتاثيرگذاریداشتهاند.امامرضا)عليهالسللالم(لطفشانبهمنخيلیزیادبودهاست.
منوقتیطلبهشللدموبرایتحصيلدرحوزهعلميهقم،بهایرانآمدمحسللممیگفتبهدعوتامامرضا)عليهالسالم(
آمدهامتادرکشورشللانمعارفدینیرایادبگيرم.هرجایزندگیامراهمنگاهمیکنمجلوهیکرامتهایامام

رضا)عليهالسالم(رامیبينم.بهدليلعشقبهساحتامامرضا)عليهالسالم(اسمتنهاپسرمرارضاگذاشتم.
»رضا« اسم زيبايی است! اين اسم چگونه انتخاب شد؟

بخاطراینکهپسرمراباتوسلبهامامرضا)عليهالسالم(ازایشانگرفتم.
آيا می خواهيد ماجرای آن توسل را برای مخاطبان ما تعريف كنيد؟

بله!حتما!منمجردبودمکهبرایطلبگیبهقمآمدم،بعدازدواجکردموهمسللرمراآوردمتادرقمزندگیکنيم.
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چندوقتبعد،خانممبيمارشللدند،بایکیازدوستانمایشللانرابهدرمانگاهاهلبيت)عليهمالسالم(قمبردیمومتوجه
شدیم،اوبارداراست.چندماهبعددوبارهحالایشانبدشد،وقتیبهدرمانگاهمراجعهکردیمپزشکتشخيصداد

کهبچهدرشکممادرشمردهاست.داروهاییهمدادندتابچهمرده،کاملازبدنخارجشود.
بعدایناتفاقمنوخانمبرایزیارتبهمشهدآمدیم.بعداززیارتایشانرابههتلرساندمودوبارهخودمبهحرم
برگشللتم.دوستیداشتمکههمانموقعبهمنزنگزدوازحالهمسللرمپرسيد.گفتمیکمقدارکسالتدارند.
اوگفت:تونزدکسللیهستیکهرئوفاسللتوخيلیازگرههارابازمیکند.برووکنارضریحامامرضا)عليهالسالم(،به
حضرتزهرا)سللالماهللعليها(توسلللکن.منهمآنشبحرمماندموهزاربارسللورهکوثرراکنارضریحخواندم.وقتی
صبحبرگشللتمهتل.خدمههتلکهیکخانممسللنبودبهمنگفت:پسللرمخانمتانحاملهاست،چراتنهایش
گذاشللتيد؟گفتمنهباردارنيستند.قبالحاملهبودندکهمشللکلیپيشآمدوبچهنماند.اوگفتبنظرمنیکبار
دیگرهمسرتانرادکترببرید.گفتممندرمشهددکتریرانمیشناسمایشانآدرسخانمدکتریرابهمندادند
وگفتندکهبهمطباوبروید،منهمباهمسللرمپيشخانمدکتررفتيم.ایشانسونوگرافیکردندوگفتند:فرزند
شللماسالماسللت!ماکهخيلیتعجبکردهبودیم،داروهاییکهدکترقبلیدرقمبههمسرمدادهبودرابهاونشان
دادیم.ایشانگفتامکاننداردکسیباخوردناینداروهابچهاشزندهبماند.وقتیمنیکذرهآرامشمرابدست
آوردمیادماجرایتوسلدیشللبافتادمویادمآمدپيشکسیبودمکهبهامامالرئوفدربينائمه)عليهمالسالم(شهره

هستند.بخاطرهمينوقتیپسرمبهدنياآمداسمشرارضاگذاشتيم.

امام رضا)عليهالسالم( ويژگی های زيادی دارند شما ايشان را با كدام ويژگی می شناسيد؟
اولاینکهامامرضا)عليهالسللالم(بسللياررئوفهسللتندحتیباگنهکارانبامهربانیورافتبرخوردمیکنند.ولییک
ویژگیدیگرحضرتکهخيلیدرذهنمنجاگرفته،حدیثخودایشللاناستکهمیفرمایند:هرکسبهزیارت

منبيایددرسهجااورامالقاتمیکنم....
منایننکتهرادربارههيچامامدیگرینخواندموازاینجهتجایگاهامامرضا)عليهالسالم(راخيلیویژهمیدانم.
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حرم كه می رويد چه لحظه هايی را تجربه می كنيد؟ بين شما و امام چه می گذرد؟
همهحرفهارانمیشودگفت.منبهامامرضا)عليهالسالم(حرفهاییرامیگویمکهبههيچکسدیگرنمیتوانمبگویم

بههيچانساندیگرینمیشودآنحرفهاراگفتولیبهامامرضا)عليهالسالم(میشودچونامامازتهقلبماباخبرند.
وقتیخدمتامامرضا)عليهالسللالم(میرسللماحسللاسقدرتمیکنم.احسللاساینکهدرایندنياحامیوپشتيبان
بزرگوبینظيریدارمکههميشههوایمنرادارد.انگارمراقبمنوهمهعالقمندانوارادتمندانشاستومن

مطمئنمچوناوجلوهمهرورأفتاستهرچهبخواهم،بهمنمیبخشد.
قب�ل مصاحبه به من گفتيد كربال و ح�ج هم رفته ايد اما حرم امام رضا)عليهالسللالم( متف�اوت از همه مکان 

هاست در اين باره بگوييد...
بله!منحجرفتهام.کربالهمچندینبارمشرفشدهامحتیدرزمانصدام.ولیچيزیکهحرمرضویرامتفاوت
میکندایناسللتکهامامهشللتمدرکشللورودرميانمردمیقرارگرفتهاندکهقدرامامرامیشناسندبهخاطر
هميننهتنهاغریبنيستندبلکهسلطانوامامعربوعجممیباشند.چونميهمانسرزمينیهستندکهبهامام

رضا)عليهالسالم(ومرتبهایشانآشنایند.
حرمایشانآنچنانباشکوهساختهشدهکهوقتیحرممیرویمواقعااحساسمیکنيمدرخدمتپادشاههستيم 
ولیوقتیبهبقيعمیرویماحسللاسغربتوغممیکنيم؛چونميزبانقدراینائمه)عليهمالسللالم(رانمیشناسد.در
زمللانصدامهمدرکربالوضعهمينبود،اماالحمللداهللاالنداردکارهایخوبیانجاممیگيردتاغربتحرمامام

حسين)عليهالسالم(وحضرتعباس)عليهالسالم(همازبينبرود.
منخيلیحسللرتمیخورمازاینکههرچهامامرضا)عليهالسللالم(درایرانشللناختهشدهاسللت،متاسفانهدرميان
بقيهکشللورهابهعنوانمثالدربينشيعيانومسلللمانانهندشناختهشدهنيسللتند.درشهرمحلاقامتمن
امامحسين)عليهالسللالم(عاشقانبسياریدارندودرایاممحرممراسمهایباشکوهیبرگزارمیشود.مردمپولشانرا
درطولسالجمعمیکنندتادرمحرمبرایسيدالشللهداءنذریبدهند.درمحرمسفرههاینذریبرپامیشود
کهنظيرآنرادرهيچکشللوریحتیدرایرانندیدهام.خيابانهارامیبندندوتویخيابانسللفرهپهنمیکنند
وجمعيتزیادیبرسللرسفرهنذریمینشللينند.یکمدلغذاشبيهحليمیکهدرایاممحرمدرایرانمیپزندما
میپزیمکهخيلیتنداسللتمثلهمهغذاهایهندی.یکنوعبریانیهمدرایاممحرمداریمکهباگوشللتپخته
میشللودوخيلیخوشمزهاسللتوبابرنجبهعزادارانمیدهند.کالشيعيانهندرسمدارندبهترینغذاهارابرای

عزادارانحسينیبپزند.
پس محرم های باشکوهی داريد؟

مراسممحرمشيعيانهندخيلیپرشورودیدنیاست،2ماهو10روزعزاداریداریم.
يعنی تا اربعين؟

نه.تا19روزبعدازاربعين.
چرا؟

ماتاهشتمربيعاالولکهشهادتامامحسنعسکری)عليهالسالم(است،عزاداریمیکنيمورختسفيدوسياهعزارا
ازتنماندرنمیآوریم.
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يعنی لباس عزاداری شما سفيد است؟
درهندبرخالفایرانلباسسللفيدلباسشللادینيستبلکهقرمزلباسشادیاسللتمثاللباسعروسدرهند
قرمزاستنهسفيد.رنگسفيددرکشورماوسطاستکههمباغموهمشادیسازگاراست.مادرمراسمعزاداری

سفيدهممیپوشيم.
اميدواریمروزیبرسدکهایامميالدوشهادتامامرضا)عليهالسالم(همينقدرباشکوهدرهندوستانبرگزارشود.

به نظر شما هجرت امام رضا)عليهالسالم( چه تاثيری بر سرزمين ايران گذاشته است؟
منزلتوجایگاهیکهایراندرجهانداردراهيچکشللوریندارد.چونایرانامامرضا)عليهالسللالم(راداردومناعتقاد
دارمایراندرپناهامامرضا)عليهالسللالم(هميشهعزتمندوپيروزخواهدماند.شيعيانباافتخاربهایراننگاهمیکنندو

چشماميدشانبهاینکشوراست.
در شرايط فعلی كشور ما، حضور امام رضا)عليهالسالم( در اين سرزمين چقدر تاثيرگذار بوده؟

معلومنيستفشاریکهدرایندورهبرایرانواردشداگربرکشوردیگریواردمیشدچهبرسرآنکشورمیآمد.
ولیدیدیمبهلطفامامهشتم)عليهالسللالم(ایرانتحریمهاوفشللارهایسختیراتحملکردوایندورانراپشتسر

گذاشت.اینهاهمهازامامرضا)عليهالسالم(وپشتيبانیهاوحمایتهایایشاناست.
پس به قول شهيد عماد مغنيه ما هميشه پيروزيم...

حتماماوشللماپيروزیم.مامثلبقيهزندگینمیکنيم.فرزندانمامثلدیگللرانزندگینمیکنند.رهبرانمارا
ببينيدچطورجانمیبازند؛درميدانجنگ،جهادودردفاعازاسللالمبهشهادتمیرسند.ماوارثراهیهستيم

کهآنهابرایمانبهارثگذاشتند.
مامیایسللتيمحتیاگرفقطجانمانبرایمانماندهباشدآنوقتهمانجانراهممیدهيم.ماازحقنمیگذریم
حتیاگرمثلزینب)عليهالسالم(درکاخیزیدتنهاباشيم،مافریادخواهيمزد.حتیاگرحنجرههایمانازاینفریادزدن
پارهشللود.مابهراحتیازکنارایندینومذهبنخواهيمگذشت.مدافعانحرمشعاریدارندکه»کلناعباسکیا
زینب)سللالماهللعليها(«.مادرهرلحظهزندگیایللنجملهرابرایخودمانوفرزندانمانتکرارخواهيمکرد.ماازچيزی

نمیترسيم،دربرابرظلمسکوتنمیکنيموتاپایجانایستادهایم.
مس�لمانان هند هم مثل بقيه مس�لمانان، ايران را كش�ور  امام رضا)عليهالسللالم( و حضرت معصومه)سللالماهللعليها( 

می دانند؟
بله!شلليعيانهندوقتیدربارهایرانحرفمیزنند،ایرانراکشورامامرضا)عليهالسللالم(،حضرتمعصومه)سالماهللعليها(و

امامزمان)عج(میدانند.
شما شب ميالد امام رضا)عليهالسالم( درحرم مطهر رضوی بوديد از آن شب باشکوه برايمان بگوييد...

آنشللبحرمیرادیدمکهميزبانخيلعظيمعاشقانرضویبود.عاشقانامامهشتم)عليهالسالم(همهصحنهاراپر
کردهبودند.منمیدانستمامامرضا)عليهالسالم(آنقدررئوفندکههمهرامیپذیرند.

اولينباربوددرميالدامامرضا)عليهالسللالم(مشهدبودم.درعمرماینهمهشورونشاطندیدهبودم.قبالیکباردرشب
ميالدحضرتزهرا)سالماهللعليها(مشهدبودمولیاینطورنبود.
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هميشه به عنوان زائر به حرم رضوی می رفتيد اما اين بار 
به عنوان خادم نمونه فرهنگ امام رضا )عليهالسللالم( به مشهد 

آمديد و به زيارت امام رفتيد چه حسی داشتيد؟
همينقدربدانيللدافتخاریباالتروبزرگتللرازدریافتعنوان
خادمنمونهفرهنگرضویدرزندگینصيبمنشللدهونخواهد
شللد.جشللنوارهامامرضا)عليهالسللالم(بزرگترینافتخارزندگیرا
نصيبمکرد.هرچهفکللرمیکنمهرگزخودمرامسللتحقاین
لطفنمیدانم.کارهاییکهمنانجامدادهامخيلیناچيزاست.
راسللتشتاوقتیدعوتنامهنيامدهبود،نمیدانسللتمازفعاالن
فرهنگرضویدرسراسرجهانبرایاختتاميهجشنوارهدعوت

میکنندوبرنامهاینگونهاست.ازامامرضا)عليهالسالم(بابتاینلطفوافتخاریکهنصيبمکردند،خيلیتشکرکردم.
اولين بار كه مشهد آمديد را يادتان هست؟

بلهآنزمان18سالمبود.دقيقا19سالقبل.
پس االن 37سال داريد؟

بله.
در چند سالگی ازدواج كرديد؟

در22سالگی.
چند فرزند داريد؟

2فرزند.یکیرضاکه12سالهاستودیگریزهراکه4سالهاست.
گفتيد همسرتان در مهريه شان زيارت امام رضا)عليهالسالم( گذاشتند؟

بلهمهریهخانم107روپيهویکزیارتحرمامامرضا)عليهالسالم(است.
كسی قبل از همسرشما چنين مهريه ای يعنی زيارت امام رضا)عليهالسالم(را گذاشته بود؟

قبالچندنفرازاقواممازیارتحرمامامرضا)عليهالسالم(رامهریهگذاشتهبودند.
چيزی در ايران وجود دارد كه بخواهيد به آن غبطه بخوريد؟

شماامامرضا)عليهالسالم(راداریدکههيچکسنداردوبهخاطرهمينبهشماغبطهمیخورم.
چه حرف نگفته ای داريد كه به مخاطبان ما بگوييد؟ 

منسالهاسللتمقلدمقاممعظمرهبریهسللتمولیتاحاالایشللانراازنزدیکزیارتنکردهام.خيلیآرزودارم
رهبریرامالقاتکنمولیهنوزميسللرنشده.اینآرزویمناستکهتاحاالبهکسینگفتهبودموبهشماگفتمتا

برایمدعاکنيد.
انشااهلل كه بزودی به اين آرزويتان برسيد. 
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بانوی مبارز تونسی از عاشقانه هایش با امام رضا )عليهالسالم( می گوید
خدیجه سمعلی: روبروی ضریح امام رضا)عليهالسالم(

 لحظه های بی تکرار عمرم را تجربه کردم
جرقهبيداریاسللالمیدر17دسللامبر2010ازمنطقهایفقيرنشيندرشهر»سلليدیبوزید«تونسزدهشدو
خودسللوزییکجوانسبزیفروشبوزیدیآتشیراشللعلهورکردکههنوزآثارشعلههایسوزانآنباگذشت

چندسال،درکشورهایمختلفزبانهمیکشد.
»محمدابوالعزیزی«دراعتراضبهبیعدالتی،خودرادرمقابلساختمانشهرداریشهرسيدیبوزیدآتشزدو
هميناتفاقموجیازاعتراضاترادرتونسوبهدنبالآندرکشورهایهمسایهچونليبی،مصرو...بهراهانداخت

کهنتيجههمهایناعتراضاتوانقالبهاظهورپدیده»بيداریاسالمی«درجهانعرببود.
شهرکوچکسلليدیبوزیددرقلبتونسکهبهعنوانخاستگاهبيداریاسالمی،درتاریخثبتشدهاست،زادگاه
یکیازخادماننمونهفرهنگرضویسلليزدهمينجشللنوارهبينالمللیامامرضا)عليهالسللالم(،نيزهست:»خدیجه
سمعلی«کهیکجوانانقالبیاستودرتظاهراتشهرسيدیبوزیددرميدانالبوعزیزیحضورپررنگیداشته،
اولينباردرسللال2012برایشللرکتدرهمایشجوانانبيداریاسالمیبهایرانسللفرکردهاست.درآنسفر
اوودیگرجوانانکشللورهایاسللالمیبهدیدارمقاممعظمرهبریآمدهبودندوخدیجهخاطرهآندیدار،بهویژه
سللخنرانی»فاطمهمغنيه«دختر»شهيدعمادمغنيه«کهبهنمایندگیازجوانانکشورهایعربزباندرحضور

رهبریسخنگفترافراموشنکردهاست.
اوگرچهیکمبارزانقالبیاسللتوفعاليتهایسياسللیداردامادارایروحيهایبسلليارلطيفوشاعرانهاست.

اطالعاتدقيقوگستردهدربارهکشورشتونسداردوباهيجاندربارهآنهاصحبتمیکند.
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درشللبباشکوهميالدامامرضا)عليهالسللالم(ودرصحنجامعرضویحرممطهرباخدیجهبهگفتگومینشينم.نسيم
خنکشللبانگاهیدرحالوزیدناسللت،حرممملوءاززائرانیاسللتکهبهشللوقحضوردرحریممقدسثامن
الحجج)عليهالسالم(آنهمدرشبميالدش،گوییامشبراچونشبقدراحياگرفتهاند.شادیدربزرگترینصحن

حرمودربينهزارانزائریکهحضوردارندموجمیزند.
خدیجللهليوانللیآبازآبخوریصحنبرایممللیآوردوبالبخندمهربانیمیگویللد:آبامامرضا)عليهالسللالم(برایت
آوردهام.اینچندروزحسابیباهمصميمیشدهایم.گاهیکهمترجمنيستاوبهفارسیخيلیدستوپاشکسته
بامنحرفمیزندوگاهیمنبهجبرانشباعربیشکستهبسته بااوهمکالممیشوم.بعدهمهاینگفتوگوهاو
مزاحهایاینچندروزگذشته،امشبشرایطیپيشآمدهکهحرفهایدلشرابابغضبهمنبگویدومنمیفهمم

خدیجهامشبچهوداعسختیباامامرضا)عليهالسالم(خواهدداشت...
اين گفتگو را از اينجا آغاز كنيم كه اسالم چگونه وارد تونس شد؟

اسللالمحدودسال70هجریقمریواردتونسشدوهماکنون98درصدجمعيتکشورمامسلمانهستند.هم
چنينمسيحيان،یهودیانوتعدادبسيارکمیهمازپيروانبقيهادیاندرتونسساکنند.

تونس كشوری در شمال آفريقاس�ت و جالب آن كه با وجود اينکه يک كشور آفريقايی است اما اكثر 
مردم آن رنگين پوستند نه سياه پوست.حاال شما خانم سمعلی ديگر چه نکته های راجع به كشورتان 

می توانيد به ما بگوييد؟
تونسشللمالیترینکشورقارهآفریقاستودرسللاحلدریایمدیترانهقراردارد.زباناکثرمردماینکشورعربی

استهرچندخيلیازمردمزبانفرانسهنيزمیدانند.
تونسسرزمينیگرموخشللکاست.بخشمرکزیآنازبيابانهایسنگالخیوبخشجنوبیآننيزازشنزارها
پوشيدهشللده،اماشمالکشللورمانکهدرسللواحلمدیترانهقرارداردحاصلخيزوپوشلليدهازجنگلاست.در
شللمالغربیتونسکوههاییکمارتفاع)دنبالهشللرقیرشللتهکوههایاطلللس(قراردارد.چنللددریاچهفصلی

زمستانینيزدرکشوروجودداردکهبهدليلگرمیهوادرتابستانخشکوپوشيدهازنمکمیشوند.
کشللاورزی،معادن،منابعطبيعیوصنعتنفتدراقتصادتونسنقللشمهمیدارند.زیتون،انگور،گندم،ميوهو
سللبزیجاتازمحصوالتمهمکشاورزیکشورماناست.منابعگرانسللنگانرژیمثلنفت،گازو...نيزدرتونس
وجوددارد.نفتخام،زیتون،روغنزیتون،مرکبات،آهنوسربمهمترینصادراتتونسهستند.بخشمهمیاز

درآمدکشورنيزازطریقصنعتتوریسمتامينمیشود.
 تونس كشوری بسيار ديدنی است و هر ساله گردشگران بسياری از سراسر دنيا و از جمله ايران راهی 

تونس می شوند در اين زمينه بيشتر بگوييد...
بله!»مسللجدزیتونيه«بهعنواناولينمسجدیکهدرتونسبناشللدیکیازآثارتاریخیکشورماستکهشهرت
جهانیداردوبعنوانیکیاززیباترینمساجدجهان،هرسالهميزبانخيلعظيمگردشگرانازکشورهایمختلف
جهاناستکهبرایبازدیدازاینمسللجدزیبایتاریخیراهیتونسمیشوند.بازاراصلیشهرتونس–پایتخت

کشور-بهنامبازارسراجينازدیگرآثارتاریخیودیدنیکشورماست.
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سواحلشنهايطالئي،کشللتزارهايزیتونوباغهایمرکباتازیکسللووآثارباقيماندهازدورانفينيقيها،
کارتاژها،روميهاوعثمانيهاهمراهبامعمارياسللالميازسللویدیگر،تونسرادرزمرهکشللورهایتوریستی

جهانقراردادهاست.
ازجملهایندیدنیهامجموعهتاریخیکارتاژ1ومنطقهزیبایسلليدیبوسللعيددرشللهرتونسميباشد.کوي
گلها،کويباغچهها،منطقهبلودرکهباغوحششهردرآنجاقراردارد،موزهمليباردوالعمران،المنارهوالمناراز

دیگرمکانهايدیدنیتونسهستند.
ش�نيده ام به تونس س�رزمين زيتون هم می گويند من هميش�ه فکر می كردم اين صفت فقط درباره 

كشور فلسطين به كار می رود...
تونسدرکرانهدریایمدیترانهقرارداردوشللمالکشورازآبوهوایمدیترانهایبرخورداراست.ازویژگیهای
آبوهوایمدیترانهایوجوددرختانزیتوناسللت.هرکسللیکهواردتونسمیشوداولينچيزیکهتوجهاورا
بهخودجلبمیکند،درختانزیتونیاسللتکهدرهمهجايکشللورتونسحتللیدرپيادهروها،بهراحتيیافت
ميشللودبههميندليلبهتونسسللرزمينزیتونميگویند.باغهايبزرگزیتونکهخاصمناطقمدیترانهاي

استبهوفوردرتونسدیدهميشود.
غذاهای تونسی هم در جهان مشهورند...

بله!برخیغذاهایمامثلکوسللکوس،سمبوسهتونسی،خورشتسلليباج،شاکشوکاوماهیکارامليزهباعسلو
کشمششهرتبينالمللیدارندوهرتوریستیکهواردتونسمیشودحتمااینغذاهاراتستمیکند.

 اطالعات خوبی درباره كشورتان داريد، اما چقدر از ايران شناخت داريد؟
منبهتاریخوفرهنگایرانبسلليارعالقهمندموازدیدناینسللرزمينواقعالذتمیبللرم.درزبانمابرخیواژه
هایفارسللیمثلنارنج،گليمو...وجوددارد،برخیازخيابانهایشللهرتونسبانامشللاعرانوفيلسوفانایرانی
مثلحافظ،مولوی،خيام،ابنسينا،فارابیورازینامگذاریشدهاستوبههمينسببخيلیبااینکشورغریبه

نيستم.
مخاطبان ما دوست دارند بيشتر از خود شما بدانند...

مناهلشهرسيدیبوزیدکشورتونسوشيعهمذهبهستم.مادرمشيعهوپدرماهلتسننبودند.درحالحاضر
درمقطعدکتراودررشتهزبانشناسیعربی،درحالگذراندنپایاننامهامهستم.

موضوعپایاننامهدکتریامبررسللیمزارهایشللریفدرجهاناسالماسللتکهبطورخاصبررویمقامسيده
زینب)سالماهللعليها(،حضرتمعصومه)سالماهللعليها(،حضرتامامرضا)عليهالسالم(ومسجدمقدسجمکرانکارمیکنم.

چه شد كه حرم های مقدس قم و مشهد را موضوع پايان نامه خود قرار داديد؟
وقتیسللال2012بهایرانآمدمبهشهرهایمقدسمشللهدوقمسفرداشتموحرمهایمطهرایندوشهروهم
چنينمسللجدجمکرانرازیارتکردم.بازدیدیهمازخانهقدیمیامامخمينی)ره(درقموخانهجدیدشللاندر
جمارانتهرانداشللتيم.وقتیبرایاولينبارواردحرمامامرضا)عليهالسللالم(وحضرتمعصومه)سالماهللعليها(شدمآنهارا
فقطیکبارگاهندیدمبلکهاینحرمهایمقدسمثلچندشهربههمپيوستهبودندکههمهنيازهایروحیانسان

)Carthage(-1
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درآنجاقرارداشت.همينمسئلهباعثشدتاعالقهمندشومدراینزمينهکارپژوهشیانجامدهم.
پس اولين بار نيست كه مشهد می آييد؟

خير،اولينباردرسللال2012ودراوجبيداریاسالمیبرایشللرکتدرهمایشجوانانبيداریاسالمیبهایران
آمدم.درآنسللفرتوانسللتم،مقاممعظمرهبریرانيزمالقاتکردمکهدیدارباایشانازخاطرههایبهیادماندنی

آنسفربرایمشد.
با توجه به س�فرهائی كه به كش�ورمان داش�تيد، ديدگاهتان درباره وضعيت زن�ان در ايران چگونه 

است...
درایللران،زنهاحضورگسللتردهایدرجامعهدارند.شللاغلندوجالبآنکهرانندگیمیکنند!همينمسللئله
رانندگیزنانبرایمآنقدرجذاببودکهوقتییکرانندهتاکسیخانمدرمشهددیدم،باموبایلمعکسیازاوگرفتم
تابهکشللورخودمببرموبههمهنشللاندهم.زنهایایرانیدرتمامامورجامعهمشارکتدارندومنازاینجهت

فرهنگایرانرامیپسندم.
درتونسمانندایرانزنهاآزادیدارندواوضاعمثلبقيهکشللورهایعربینيسللتوماازاینجهتبهجامعهایران
نزدیکيم.اماتفاوتزنانتونسللیباایرانیهادرپوششآنهاسللتکهدرایرانزنهامحجبهاندولیدرکشورما

بدونحجابهمهستند.
چه تصويری از مشهد 2012 در ذهن تان باقی مانده؟

سللال2012کهمشللهدآمدمشللببودومنفقطتوانستمدوسللاعتدرحرمامامرضا)عليهالسللالم(بمانمچونباید
بالفاصلهبهتهرانبرمیگشتم.شبخيلیخاصبود.یکشبمهتابیزیبا.روحانيتومعنویتعجيبیداشت.ما
نيمهشللب،بهمشهدرسيدیمتصورشرابکنيدمناولينباربودمیآمدمپيشامامرضا)عليهالسالم(.هيچذهنيتیاز
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حرمشللاننداشتم.قبلشقمرفتهبودمویکشبرادرحرمسيدهمعصومه)سالماهللعليها(ماندهبودمولیمشهدوقت
نبودتابيشللتربمانم.همهخاطراتمازاولينسفرمشهد،هماندوسللاعتبود.درهماندوساعتتصميمگرفتم
شيعهشوم.بهایشللانقولدادمکهوقتیرفتمدربارهشانمطالعهکنم.تصميمگرفتمپایانامهامرابهحرمایشان
اختصاصبدهم.آنشللب،مردمیرادرحرمرضویدیدمکهشللبوروزنمیشناختندودرهماننيمهشبآمده

بودندزیارت.
از مشهد چه سوغاتی با خود به شهر بوزيد می بريد؟

ازحرمآببرداشللتهامتابهخانوادهودوستانمبهعنوانتبرکهدیهبدهموهمينطورمهرنماز.ازایندو،چيزی
ارزشمندترندیدمکهبرایآشنایانودوستانمببرم.

اگر آنها از شما بپرسند مشهد را چطور ديديد چه پاسخی به آنها خواهيد داد؟
میگویممشهدجاییاستکهعشقرادرآنتنفسمیکنی.

ایندومينباریاسللتکهمنبهاینشللهرسللفرمیکنم.دلکندنازاینجاسللختاسللت.اینجاباتماموجود
میفهمیچراگفتهاند،کسللیکهبامعرفتامامرضا)عليهالسللالم(رازیارتکندبهشتبراوواجبمیشود.شایدچون

کسیکهبهایناماممعرفتپيداکندعمقاسالمرافهميدهودیگرچيزیبرایکشفبرایشنمیماند.
قبلآمدنباخودمیگفتمبرسللممشللهدمیرومحرموچندسللاعتیسلليرزیارتمیکنموآراممیشللوم؛اما
وقتللیمقابلگنبدامامقرارگرفتمعنانازکفدادموبراییکلحظهنفسللمبندآمللد.آنگنبدطالییکهازدور
میدرخشد،کششعجيبیدارد.مغناطيسیداردکهتورابسمتخودجذبمیکند.پسبارهاوبارهاوساعتها

وساعتهاهمکهحرمبياییبازدلتمیخواهددوبارهبيایی.
همهچيزدراینحرمحسخاصیدارد.روبرویضریحکهمیایستیلحظههایبیتکرارعمرتراتجربهمیکنی.
دوستداریهمهدنيارارهاکنیوفقطساعتهابهآنضریحیچشمبياندازیکهمتعلقبهامامرضا)عليهالسالم(است

واینویژگیازدرونتورادگرگونمیکند.
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از اينکه به عنوان خادم نمونه فرهنگ رضوی انتخاب شده ايد چه احساسی داريد؟
وقتیدربرنامههایجشللنوارهبينالمللیامامرضا)عليهالسللالم(شرکتکردم،احساساینراداشتمکهدربارگاهامام
رضا)عليهالسللالم(حضوردارموجشللنوارهانگيزهمرابرایتداوماینراهبيشللترکرد.وقتیعنوانخادمنمونهفرهنگ

رضویرادریافتکردمایناحساسراداشتمکهخادمحرمامامرضا)عليهالسالم(هستم.
اكنون در نيمه ش�ب ميالد امام رضا)عليهالسالم( هستيم و شما س�حرگاه مشهد را ترک خواهيد كرد و اين 

آخرين زيارت شماست...
منحتیدررویاهمنمیدیدموکهدرصحنهایحرمامامهشللتمقدمبزنمودربارهایشللانصحبتکنمولی
ایناتفاقافتاد.آخریندیدارهميشللهتوامبادلتنگیاست.االنکهیکلحظهسرمراروبهگنبدبرگرداندمبهامام
رضا)عليهالسللالم(گفتم:وایچقدرزودتمامشللد.واقعاتمامشللد؟!هرچندهنوزدرحرمشانهستمولیهنوزنرفته
دلتنگشانشدهام.بغضدرگلویمنمیگذاردراحتحرفبزنم.خداحافظیهميشهسختاستبخصوصوداع

ازکسیکهدوستشداریخيلیسختتر!
االننيمهشللبميالداستکهدرحرمایشانهسللتيماینحالوهواآدمرامنقلبمیکند.شامگاهکهواردحرم
شللدموقتیبهگنبدنگاهکردمانگارکهازهمهچيزجداشللدم،اینجاجایدیگریاست،جاییخارجازایندنيا.
همينچندلحظهپيللش،چندقدمآنطرفتر،بيرونازاینصحن،زندگیمعمولیدرجریانبود،اماحاالاینجا....
مناینهمهراهآمدمفقطوفقطبرایرسيدنبهاینبارگاهواینلحظههاییکهدرحالتجربهآنهستمبهترین

لحظههایزندگیامهستند.
نگاهکن،فقطمننيسللتمکهاینحالوهوارادارموازدورنمنقلبشللدهام،همسللفرانموحتیهمهکسللانی
کللهدراینحرمحضوردارندهمحسخاصیدارند،انگارکهشللادیدنيادویدهزیرپوستشللانوهمهیکجور

سرمستاند.
اولشباخودمفکرکردمشللایداینحسوحالبهخاطراینهوایخوبونسيملطيفوخنکشبانگاهیاستیا
بخاطرچراغانیهاوریسللههاییکهبستهاند.امااینچيزهارادرهرشللهریازدنياکهباشیچهدرسيدیبوزید
تونللسیادرنيویورکآمریکاميتوانیببينی.امادرهيچجایدنياآدماینحسرانمیتواندتجربهکندوآنحس

عجيبمعنویاینمکانمقدساستکهمنتاحاالآنراتجربهنکردهبودم.
انرژیخاصیاینجاجریانداردمردمهمهخوشللحالند،لبخندبهلبدارند،سللبکبارند.منانرژیعجيبیاینجا

گرفتهام،انرژیایکهتاهميشهبامنهستوخاطراتاینسفرهيچگاهدرذهنمنکمرنگنخواهدشد.
برای وداع به امام رضا)عليهالسالم(چه می گوييد؟

 )صورتللشرابهسللمتگنبدطالییاماممیگيللردصدایهقهقگریللهاشدرفضامیپيچللد،البهالیگریه
غریبانهاشخطاببهامامبریدهبریدهمیگوید(:امامرضا)عليهالسالم(ازمنراضیباش!زیارتناقابلمرابپذیرودرآن

سهجاییکهقولدادیحتمابهسراغمبيا...
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شاعر و ادیب مسیحي:تعامل با ادیان، میراث  امام رضا)عليهالسالم( برای ایرانیان است
 پرفسور الکک: عنایت امام رضا)عليهالسالم( بود که خادم فرهنگ رضوی شدم

پروفسللورویکتورالککشاعروادیبلبنانیمتولدشهربيروتلبنان-کهبهعروسخاورميانهشهرتدارد-است.
ایندانشللمندمسلليحیدرنوجوانیودرمقطعتحصيلشدردبيرسللتان،ازطریقخواندننهجالبالغهشيفتهو
مریدحضرتعلی)عليهالسالم(شدوچونشاعربودقصایدیبراياميرالمومنين)عليهالسالم(سرود.مادربزرگمادرياش
بهاهلبيت)عليهمالسللالم(وشلليعيانعشقميورزیدوویکتورازطریقاوباائمه)عليهمالسللالم(آشناومطلعشدبارگاهامام
هشتمشيعياندریکيازشهرهايخاورميانهبهناممشهدقراردارد.قبلازاینکهبرايگذراندندورهدکترايزبان
وادبياتفارسلليبهایرانسفرکنداندکآشنایيباامامرضا)عليهالسللالم(پيداکردتااینکهدراولينسالحضورشدر
ایراندوستانهمکالسياشدردانشگاهتهراناورابهمشهدوزیارتحرمرضويبردند.وقتيحرمرضويرادید
آنقدرتحتتاثيرجاذبهمعنويآنقرارگرفتکهدربازگشتازاولينزیارتحرمامامرضا)عليهالسالم(قصيدهايبلند
درمدححضرتسرود.بااینکهمسيحيبودامادرحرمنماززیارتخواندتابقولخودشامامرضا)عليهالسالم(راازخود
راضيکند.ویکتوروقتيبهایرانآمدجواني26سالهبود7سالدرتهرانماندتاهمدکترايزبانوادبياتفارسي

اشرادریافتکندوهمسهسالدردانشگاهتهرانکرسيدرسداشتهباشد.
پروفسللورویکتورالککدرسيزدهميندورهجشللنوارهبينالملليامامرضا)عليهالسللالم(عنوانخادمنمونهفرهنگ
رضويرادریافتکردودرآیينباشللکوهاختتاميهاینجشنوارهوهمزمانباشبميالدباسعادتحضرتعليبن
موسلليالرضا)عليهالسالم(،ازسويعليجنتيوزیرفرهنگوارشاداسالميموردتقدیرقرارگرفت.بااینشاعروادیب

برجستهمسيحيلبناندرایامحضورشدرمشهدالرضا)عليهالسالم(بهگفتوگونشستيم.
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آقای پروفس�ور برای ما خيلی عجيب است كه يک مسيحی اينقدر عاش�ق و شيفته امام رضا)عليهالسالم( 
باشد و ارادتش به ساحت حضرت را در قالب شعر عرضه كند.اين عشق و ارادت از كجا آغاز شد؟

باوجوداینکهمسلليحیهسللتمامارابطهامبااهلبيت)عليهمالسللالم(ازدوراندبيرسللتانشروعشللد.زمانیکهنهج
البالغهراخواندموشيفتهاميرالمومنين)عليهالسالم(شدم.درآندورانبودکهعالقهزیادیبهشخصيتبینظيرامام
علی)عليهالسالم(پيداکردمونهجالبالغهرادقيقخواندموجلورفتمتااینکهبهامامرضا)عليهالسالم(رسيدموبهشخصيت
شللانبسيارعالقمندشدم.مادربزرگيداشللتمکهفاميلشهاشللموازقبيلهایبههميننامازشماللبنانبود.
ایشللانخيليبهاهلبيت)عليهمالسالم(عالقهوارادتداشتومنازطریقمادربزرگبيشتربااهلبيت)عليهمالسالم(آشنا

شدموالبتهخودمدراینزمينهبسيارمطالعهوتحقيقکردم.
وقتیمناظراتامامرضا)عليهالسللالم(،باجاثليقدانشللمندبزرگمسيحیراخواندم-کهدرنهایتاحترامبود-بيشتر

دربارهمعارفامامرضا)عليهالسالم(تحقيقکردمووارداینگفتگوهاشدموازهمهآنهالذتبردم.
اینبرایمبسلليارمحترمانهاسللتکهدرایرانکهميزبانامامرضا)عليهالسللالم(اسللتحدود35کليساوجوددارد.در
کشللوریکههمهمردمانآنمسلللمانانددرحالیکهدربقيهکشورهایاسالمیکليسللاهابهمراتبکمترندو
معتقدماینميراثامامرضا)عليهالسللالم(برایایرانياناستکهسعهصدروتعاملمحترمانهبادیگرادیانومذاهبرا
برایآنهابهیادگارگذاشتند.ازاینجهتمسلمانانایراندرجهاننمونهاندودیگرکشورهاخوباستازایران

شيعهکهکشوريرضویاستبياموزندکهمیتوانندبامسيحيانجهانتعاملوارتباطبيشتریبرقرارباشد.
منتازندههسللتمحتمابهمشهدمیآیمتاامامرضا)عليهالسالم(رازیارتکنمواحساسمیکنماوبهمنالهاممیکند

تانکتههایبيشتریدربارهخودشانواهلبيت)عليهمالسالم(راکشفکنم.
جناب پروفسور مخاطبان ما دوست دارند بيشتر از شما بدانند؟

منهماینک79سللالدارم.پدرچهارفرزندمکههمگيپسرند.اولينفرزندمدرتهرانبهدنياآمدبههميندليل
اسميایرانيواسالميبرایشانتخابکردیم.

اسم فرزندتان چيست؟
هادي!عماد،جهادورانيدیگرپسللرهايمنهسللتند.برخالفمنآنهادررشللتههايفنيتحصيلکردهاندو
مهندسند.2تاازپسرهابعدتحصيلبهلبنانبرگشتندو2تاهممقيمآمریکاوکانادایند.8نوههمدارمکههمگي

درسنينکودکيهستند.
تاسللفمایناسللتکهمندربيروتکتابخانهغنيوبينظيريدارمکهپرازمنابععلومانسللانيبخصوصمنابع
اسللالميوعربيبهزبانهايزندهدنيامثل؛عربي،انگليسي،فرانسوي،آلماني،فارسيو..استاماچونتخصص

پسرهافنياستبدردشاننميخورد.
و همسرتان....

همسللرمهمدررشتهايبسيارمتفاوتازمنیعنيدکوراسلليونداخليتحصيلکردهاند.مثلمنفارسيشان
خوباستوحتيدردورانحضوردرتهراندردانشگاههاتدریسداشتهاند.

از رشته تحصيلي تان برايمان بگوييد...
منسهتادکترادارم.دکترایزبانوادبياتفارسی،دکترایادبياتعربودکترایفلسفهاسالمی.
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چه جالب! در چه دانشگاههايي اين رشته ها را خوانده ايد؟
دکترایزبانوادبياتفارسللیامراازدانشللگاهتهراندریافتکردهام.دکترایفلسللفهاسللالمیراازدانشللگاه
استراسبورگفرانسللهودکترايادبياتعربراازدانشگاهبيروت.دردانشگاههايمختلفایران،فرانسه،آلمان،

آمریکاولبناننيزتدریسکردهام.
از تجربه حضور در ايران بگوييد....

)چشللمهايپروفسورازشللاديبرقميزند(یادشبخير!چقدزودگذشتمن53سالپيشبهتهرانآمدمودر
دانشللگاهتهراندررشتهزبانوادبياتفارسيدکتراگرفتموسهسالهمدرآندانشگاهدررشتهادبياتتطبيقي
تدریسکردموازآنموقعبهسللمتریيسدپارتمانزبانوادبياتفارسیانتخابشدم.7سالاززندگيمنآن
همدرسللالهايجوانيدرایرانودرشهرتهرانگذشتسالهايفراموشناشدنيبودند.مندرچندکشورزندگي
کردهام.زمانجنگداخلیلبناندرآمریکابودم.درآلمانوفرانسللههمزندگيکردهام.بهخيليازکشللورهاي

جهانسفرکردم.اماهيچجابرایمایراننميشود.ایرانخاکيداردکهآدمراعاشقخودشميکند.

آن سالها چطور گذشت؟
خيليخوب!ازمهربانیهایایرانياننسبتبهخودمخاطراتزیادیدارم.مهمتریننکتهايکهازایراندرذهنم
نقشبستهایناستکههيچگاهدرایراناحساسغربتنکردموهميشهحسماینبودوهستکهدرکشورخودم

زندگیمیکنم.
ازوقتيازایرانبرگشتمچهدرلبنانوچهدردانشگاههايکشورهايدیگردربارهفرهنگوادبياتایرانتحقيق
وتدریسکردهاموهماکنونهمسللردبيردومجلهعلمیوپژوهشللیباموضوعفرهنگوادبياتایرانهستمکه
البتهنگاهتطبيقيبهادبياتایرانوجهانعربدارد.ایندومجلهدردانشگاههایبيروتوقاهرهمنتشرميشود.
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پس از اين جهت مديون زحمات شماييم كه بعنوان يک مسيحي عالوه بر اينکه درباره ائمه اطهار)عليهم
السالم( كار كرده ايد درباره سرزمين ما هم سالهاست تحقيق و پژوهش مي كنيد...

منعاشللقفرهنگاسللالمی-ایرانيامووظيفهخودميدانمدربارهچيزيکهبدانعالقهدارمتازندههستمکار
کنم.اینافتخاربزرگیاسللتکهدربارهائمه)عليهمالسللالم(وایرانکارکردهامودربارهتاریخ،فرهنگوادبياتایرانبه
زبانهايفرانسللوي،انگليسي،عربيوفارسيکتابنوشللتمبخصوصدرحوزهتاریخوادبياتتطبيقيکارهاي

زیاديانجامدادهامتاتاثيرفرهنگایرانبرسرزمينهایدنيارانشاندهم.
دربارهائمه)عليهمالسللالم(همتاجایيکهتوانستهامکارکردهام.منوقتيشخصيتاميرالمومنين)عليهالسالم(راشناختم
ونهجالبالغهراخواندمشيفتهایناماممظلومشدموسالهادربارهایشانکتابمینویسمودردانشگاههاتدریس

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؟ 
منشللاعرماماآنقدرهااحساساتينيستمشایدچونیکمردجاافتادهام)ميخندد(اماسفراولمبهمشهدراهيچ
وقتنميتوانمفراموشکنم.اولينشعرمبرايامامرضا)عليهالسالم(رادرآنسفروبعدزیارتبارگاهشاندرهتليدر
نزدیکيحرمسرودم.سفرخاصيبود.منتاآنوقتکليسازیاددیدهبودموليچيزيدرحرمرضويوجودداشت

کهمراگرفتومتحولکرد.
حللرمرضويآنزمانکوچکتروخلوتتروخيليمتفاوتازاالنبود.حتيتويصحندرختهايکاجوحوض
آبوجودداشللت.یادمهسترويآندرختهاگنجشکهاالنهداشللتندکهمنازدیدنشانحسشاعرانهپيدا
ميکردم.خودمعماريحرمخيليبرایمعجيببودازنظرمنحرمامامرضایکشللاهکارهنریاست.هنرهایي
کهدرآنبهکاررفتهفراترازفکرانسللانياسللتوهویتخيليمعنويدارد.درآنسفرتقواوایمانفطريزائرانو
عاشللقانحضرترادرحرمرضويدیدمواینحالوهوامراشيفتهخودميکرد.اینعشقواخالصمردمبهامام

رضا)عليهالسالم(کهبرایپابوسیامام،بهمشهدمشرفشدهبودنددرمنتأثيرعميقیگذاشت.
مشهد را دوست داريد؟

بلهخيلیمشهدرادوستدارم.شهریخوببامردمانیخوب.مندوستانزیادیدرمشهددارم.حتیمکانهای
تاریخيوگردشگریمشهدرادیدهام.طبيعتاطرافمشهدمثلکشورهایاروپاییاست.زیباودیدني.

در حرم امام رضا)عليهالسالم( بين شما و ايشان چه مي گذرد؟
منمسلماننيستموليهميشهتويحرمبهرسمشيعياننمازمیخوانم.خيلیعقيدهدارمکهحتمانماززیارت
بخوانم.هربارکهایرانمیآیمطوریبرنامهریزیمیکنمکهحتمادراولينفرصتبتوانمبهمشللهدبيایموبارگاه

امامرضا)عليهالسالم(رازیارتکنم.
فکر مي كنيد كجاي زندگي تان را مديون امام رضا)عليهالسالم( هستيد؟

همينکهعنوانخادمفرهنگرضويرادریافتکردهامازعنایتایشللانبودهاسللتوگرنهمنکهمسلليحيام
بنظرمالهامایشللانبودهکهجشنوارهامامرضا)عليهالسللالم(مرابعنوانخادمنمونهفرهنگرضويانتخابکردهاست.
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قصيدههایيکهسرودهامپاداشوالهامامامرضا)عليهالسالم(بودهاست.
قبل آغاز اين گفتگو به من گفتيد كه دعوت جش�نواره امام رضا)عليهالسللالم( برايتان غير منتظره و عجيب 

بوده است.می توانم دليل اين تعجب را بپرسم؟
)میخندد(بههماندليلیکهشللماوخيلیهایدیگردراینسفرتعجبکردهاندکهچطوریکمسيحیعاشق
وشلليفتهامامرضا)عليهالسللالم(استوحتیبرایشانشعرگفتهاست.وقتیدعوتنامهجشللنوارهامامرضا)عليهالسالم(به
منرسلليداولپيشخودمفکرکردمشللایدخطاییاتفاقافتادهچونمنیکمسيحیهستم.امابعدبهاینفکر
افتادمکهمناولينبار53سالقبلقصيدهایدرمدحامامرضا)عليهالسالم(سرودمواز15سالقبلنهجالبالغهرادر
دانشگاهمسيحیبيروتتدریسمیکنم.دانشگاهیکهیکیازقدیمیتریندانشگاههایخاورميانهاستو150

سالازتاسيسآنمیگذرد.
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جشنواره امام رضا)عليهالسالم( را  چطور ديديد؟
خيلیخوبومنظمبودچهدرتهرانوچهدرمشللهد.منخوشللحالمکهآمدموميهماناینجشنواهبودمبهاین
آمدنافتخارميکنم.ازوزیرفرهنگوارشللاداسالمی،اسللتاندارخراسانرضویوسيدجوادجعفريکهفرصت

گفتگوبهمادادندومارادعوتکردندوبسيارمهربانبودند،خيليتشکرميکنم.
جناب پروفسور چه وي ژگي امام هشتم)عليهالسالم( در ذهن شما برجسته است؟

صفتعلمیایشانهميشهبرایمتحسينبرانگيزبودهاست.اینکهعالماهلبيت)عليهمالسالم(هستند.ازطرفياعتقاد
دارمامامرضا)عليهالسللالم(نگاهوفکربازيداشللتند.شخصيتشللانخيليهمهبعديبودبامسيحيانودیگرادیانو
مذاهبعصرعباسللیمراودهومحاورهداشللتندوفضايبازفکريایجادکردهبودندکههرکسيبتواندعقایدش
رابيانکندکهتاآنزماندرجهاناسللالمبيسللابقهبود.اصلگفتگویادیانوگفتگللویتمدنهااززمانامام
رضا)عليهالسللالم(بنيانگذاريشد.درستاسللتکهحاالاروپاییهاادعامیکنندمااهلگفتگویيم.امامنبعنوانیک
پژوهشللگرمسيحيميگویمکهائمه)عليهمالسالم(هميشهاهلگفتگوبودهاندبهامامعلی)عليهالسالم(نگاهکنيد.بهترین

بحثهاوگفتگوهادربارهحضرتمسيحدرنهجالبالغهآمده.
اين ش�خصيت و فکر باز امام رضا)عليهالسللالم( كه مردم را فراتر از دين، مذهب و فکرشان می ديدند خيلی 

می تواند برای دنيای امروز تاثيرگذار باشد... 
البتهکهاینطوراست.امامرضا)عليهالسللالم(،یکنمونهوالگویموفقگفتگویادیانومذاهبهستند.همهائمه)عليهم

السالم(اینطوربودند.بهدیگراناحترامميگذاشتندواهلمهرومحبتومهربانيبودند.

چه كار انجام نشده اي درباره امام رضا)عليهالسالم( داريد كه دوست داريد انجام دهيد؟
مناینراهراادامهخواهمدادوبازهمبرايایشللانشعرميسرایموحتمابهدانشجویانمکهدرمقطعکارشناسی
ارشللدودکترارسالهمينویسللندخواهمگفتکهرسالههایشللانرادربارهامامرضا)عليهالسللالم(وامامعلی)عليهالسالم(
بنویسند.دردانشگاههايمختلفکهتاکنونتدریسداشللتهام125رسالهدرحوزهمعارفاسالمیبهعهدهمن
بودهکهدانشجویانمراترغيبکردهامراجعبهامامعلی)عليهالسالم(یاامامرضا)عليهالسالم(یاسایرائمه)عليهمالسالم(بنویسند.
جناب پروفسور خيلي خوشحاليم كه شما را در مشهد مالقات كرديم.تشکر بی نهايت ما را بابت اين 

گفت گو پذيرا باشيد.
منهمازشماتشکرمیکنموبهایرانوایرانیهامیبالم.
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  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
مهمنيسللتکجایدنياباشيدهمينکهدلبهآیينمهربانیبسللپارید،زائرشدهاید.همينکهدستتانرابرای
کمکبهنيازمندیدرازکنيد،پيرودینانسللانیاسالمیهسللتيد.همينکهبخواهيدتاآگاهیببخشيد،مبلغو
مروجفرهنگاصيلوغنیتشيعهستيد.»ميکائيلآلوارز«اهل»سویجا«درجمهوریاسپانيااست.اونویسنده
کتابزندگیامامرضا)عليهالسللالم(اسللتوبرایترویجتشيعدراینکشورتالشمیکند،آنهاحسينيهایبهنامامام
رضا)عليهالسالم(دراینکشورراهاندازیکردهاندوجوانانرابهاسالم،دینمهربانیدعوتمیکنند.آلوارزبرایحضور
درآیينپایانیسيزدهمينجشللنوارهبينالمللیفرهنگیهنریامامرضا)عليهالسالم(بهمشهدآمد.درحاشيه

اینبرنامهبااوچندکالمیدربارهزندگیاشگفتيموشنيدیم.
ماجرای مسلمان شدن تان چه بود؟ 

در14سللالگیبهخاطرجریاناتسياسیکشور،واردفعاليتهایسياسللیدرمدرسهشدمبهخاطرارتباطاتو
سابقهتمدنیکهازاسالمدراسپانياوجودداشتبهایندینعالقهمندودر19سالگیمسلمانشدم.خانوادهمن

مسيحیوکاتوليکهستند. 
خانواده مخالفتی نداشتند؟

نههيچمخالفتی
يعتی در اسپانيا انتخاب دين آزاد است؟

بله،آنجاکسللینمیتواندتورامجبوربهپذیرشعقيدهایبکندبنابراینازنظرقانونی،انتخابدینآزاداسللتو
تغييرآنهيچمشللکلیندارد.البتهبرخیخانوادههاکهتعصبمذهبیدارندرابطهبافرزندشانراقطعمیکنند
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ولیمنباخانوادهامچنينمشکلینداشتم.
چند خواهر و برادر داريد؟

فقطیکخواهردارمکهمسيحیاست.
همسرتان مسلمان است؟

بلهمسلماناست.بایکزنمراکشیازدواجکردم.نامش»فاطمهبالوافی«است.االنسهپسردارم.
آشنايی شما و همسرتان چطور بود؟

)میخندد(خيلیسللاده.منبهخاطرکاربهشللهر»کوردوبا«میرفتمکه130کيلومتربامحلزندگیامفاصله
داشللت.طیهفتهبهآنجامیرفتموکناردوسللتانمسلللمانمبودم.رفيقیداشللتمبهنللام»عبدالحق«کهمرابا
همسرمآشناکرد.اومیگفتکهچراازدواجنمیکنیبااینکهدرسنازدواجهستی.دختریرامیشناسمکهسن
ازدواجشهست.منآنزمان25سالهبودموهمسرمحدود23سال.مدتیباهمحرفزدیموآشناشدیم.اودر
شهریدرشمالمراکشزندگیمیکردکهبهاسپانيانزدیکبود.بهآنجارفتم.عبدالحقبااوصحبتکردهبود...

خالصهچندبارباهمصحبتکردیموبهتفاهمرسيدیم.
اولين بار كه همسرتان را ديديد به ياد داريد؟

بله،همسرمفقطمرانگاهمیکرد.
كجا را برای زندگی انتخاب كرديد در حاليکه خودتان اسپانيايی بوديد و همسرتان مراكشی؟

سللالاولهميشهمنپيشهمسرممیرفتم.چونمیتوانستمواردمراکششومامابرایهمسرمدشواربود.بعد
ازمدتیبهپدرمگفتمکهازدواجکردم.پدرمگفتیعنیچی؟درمراکشوقتیمیخواهندازدواجکنندمراسللم
میگيرندوثبتمیکنندولیدرغرب،سالهاباهمزندگیمیکنندوبعدمراسممیگيرند.پدرمیکماشينبرایم
خریدهبودوقسطشرابهاومیدادموقتیگفتمکهازدواجکردمپدرمگفتکهقسطماشينرانمیخواهدبدهی

چونخرجتباالرفتهاست.
اولين بار كه جلوی پدر و مادرتان نماز خوانديد را به ياد داريد؟ 

دقيقابهیادندارمچهزمانیبوداماخانوادهامبااینموضوعمشکلینداشتند.
همسرتان به مشهد آمده است؟

بلهدوبار.اولينبارخودشتنهاآمدودومينباربامن.ایشللانبهبرکتمعرفتاهلبيت)عليهالسللالم(بهتشيعگروید.
منسیسللالپيشکهمسلمانشدم،بيشترینتاثيریکهگرفتمازانقالباسالمیوامامخمينی)ره(بودوآنچه
برایماهميتدارداسالمناباست.همسرموقتیبهاسللپانياآمدکتابهایتشيعرامطالعهمیکردوتاکيدداشت
کهمسلمانم.همسرمباراولیکهحرمحضرتمعصومه)سالماهللعليها(رازیارتکرد،رسمااعالمکردکهشيعهاست.

چه تجربه ای از اين سفرها داشته اند؟
اوبرایکنگرهبانواناسللالمیدعوتشدهبودواززمانیکهآمدهعشقوارادتبهحضرترضا)عليهالسالم(دروجودش
آغازگشت.قبلازاینکهبهمشللهدبيایدبازناناسپانياییزبانمسلماندرقمجمعشدهبودندکهآنجاباحضرت
معصومه)سللالماهللعليها(بيشللترآشناشللد.دفعهاولکهتجربهتشللرفبهحرمحضرتمعصومه)سللالماهللعليها(راداشت
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میگفتحالمدگرگونشللدهوطییکهفتهایکهدرحرمحضرتمعصومه)سالماهللعليها(بود،رابطهاشراازدنيای
مادیقطعکرد.وقتیهمبهحرمامامرضا)عليهالسللالم(میآیدانقالبدرونیدراوشللکلمیگيرد.همسرمآنقدردر
حرمامامرضا)عليهالسللالم(منقلبشللدهکهفکروذکرشهميشهاینجاست.ایندفعهمنتنهاآمدموهمسرمآرزوی
آمدنبهحرمراداشت.البتهگزارشلحظهبهلحظهازتشرفمبهحرمامامرضا)عليهالسالم(رابهاومیدهم.اوهمبامن

داردزیارتمیکند.
خانواده همسرتان مخالفتی با ازدواج شما نداشتند؟

وقتیمتوجهشللدندکهمسلمانهستمخيلیخوشحالشدند.پدرخانممبهدخترشگفتکهانتخابتودرست
اسللتوحمایتتمیکنيم.اطرافيانخانوادههمسرم،آنچهدربارهاسالممیخواهندبدانندازمامیپرسندوماتا

آنجاکهبدانيمراهنماییشانميکنيم.
از اينکه دخترشان بايد به اسپانيا می رفت نگرانی نداشتند؟

مراکشکشللورکوچکیاستوبسياریازمردمآنجادوستدارندبهکشورهایاروپاییبرونداماهمسرمندنبال
ایننبود،فقطبهخاطرمنبهاسپانياآمد.

در اسپانيا برای استخدام مشکلی پيدا نکرديد؟
نلله،آنجاازنظرقانونللینمیتوانندبهخاطرتغييردین،شللماراازکارمنعکنند.یکچيزقانوناسللتویکچيز
واقعيللت.مثالبازنانمحجبهقانوناًنبایللدبرخوردکنندامادرواقعيتبرخوردخوبیندارند.کسللیراکهمهارت
کاریخوبیداشللتهباشدنمیتوانندبهخاطردین،ازکاربیکارشکنند.ممکناستبرخیدرمحلکاربهخاطر
عقایدممرااذیتکنندولیاینبهروابطانسانیبرمیگردد.درکارهایدولتیچنينکارینمیکنندامادربخش

خصوصی،سليقهایاست.
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وقتی كتاب زندگی امام رضا )عليهالسللالم( را نوش�تيد كدام خصوصيات حضرت برايتان بيش�تر مشهود و 
جالب توجه بود؟

غربتامامرضا)عليهالسالم(واینکهازوطنخودشاندورافتادهبودندبرایهميننامامامرضا)عليهالسالم(رابرایحسينيه
خودماندراسللپانياانتخابکردیم.مللندروطنخودمدارمزندگیمیکنمولیمللردمگوییبهیکغریبهنگاه
میکنندچونمسلمانهستم.البتهشخصيتعلمیوفرهنگیامامرضا)عليهالسالم(کهدرزمانخودشانبابگفتگو
رابللهجایدرگيریهایقومیوخونریزیبازکردندبرایمبسللياربااهميتبود،مسللالهایکهدنيایامروزبهآن

نيازمنداست.اینبخشازشخصيتحضرتبرایمنبسيارجالبوجذاببود.
خادم فرهنگ، چه پيامی از امام رضا)عليهالسالم( را به مردم اسپانيا می رسانيد؟

مسلللماناندراسپانيااقليتیمحضهستندوشيعياناقليتبسيارمظلومتری.گروههایتندروامروزهدرمقابل
هرگفتگویمنطقیواستداللیواکنشبدترینشانمیدهندشایدگفتگوکردندرعملدشوارباشداماوظيفه
ماایناستکهپيامگفتگویمنطقیحضرترضا)عليهالسللالم(رابهمردمخودمانبرسانيم.نمیتوانيمآیندهراپيش
بينیوتضمينکنيمکهچهمیشللودوچهنمیشوداماتالشخودمانرابرایترویجزبانگفتگویمنطقیادیان

براساسسيرهرضویدنبالمیکنيم.
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از امام رضا )عليهالسالم( خواسته ای هم داشته ايد؟
ازمادیاتچيزینمیخواهماگرچهمادیاتیهمنداریمولیآنچهمنوهمسللرمرانگرانمیکند،تربيتفرزندانم
هسللتکهدرآنجامعهناسالمچطورفرزندانمراسللالمپرورشدهم.درخواستمنازحضرتایناستکهراهرا

نشانماندهدتادرمسيراسالمحرکتکنيم.
كجای حرم را بيشتر دوست داريد؟

حرممطهرصحنهاورواقهایمختلفیداردکهنمیشناسم،حرمخيلیبزرگاست.دوبارحرمرادرشبزیارت
کردمولیصحنانقالبوسللقاخانهرامیشناسللم.یکشبتنهارفتمودرحرمگمشدم.گوشهایراپيداکردمو

تمامشبراغرقتنهاییخودمشد.بهترینشبزندگیامبود.
از مجاوران امام رضا )عليهالسللالم( هم برايمان بگوييد، كدام خصوصيت مش�هدی ها بيشتر برايتان جالب 

توجه بود؟
منبرخوردزیادیبامردممشهدنداشتم.دربينایرانیهاخصوصيتخوبیهستکهطبقاتیبرخوردنمیکنند
وخودشللانراچندانباالترازدیگراننمیگيرنددرحاليکهمسلللمانانبرخیکشللورها،خيلیطبقاتیبرخورد

میکنند.ایناحترامرادربينشيعيانبيشتردیدم.ایرانیهاولبنانیها،اینطورهستند.
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ميکائيل، نام يک فرشته است؛ فرشته روزی رسان به  مردم. به اين قصه فکر كرده ايد؟
تابحالبهمعنایاسللممفکرنکردمامااميدوارمروزیرسانفکریباشموبتوانممعارفرضویرابينمردمترویج

کنم.
 حاشيه پر رنگ تر از متن

وقتیازميکائيلدربارهارزیابیاشازجشللنوارهامامرضا)عليهالسللالم(پرسلليدم،گفت:جشللنوارهرادوستداشتم
بخصوصاختتاميهآن.

منآدمیهسللتمکهدرهمایشهاخيلیطاقتنمیآورمیعنییکسللومبرنامهرامینشللينمولیبيشترازآن
خسللتهاممیکند.امابرنامللهاختتاميههمهاشبرایمجللذاببود.منهرچهفکرمیکنمکهیللکآیتمبرنامهرا
گلچينکنمنمیتوانم.حاشلليهنداشللتونگاهبينالمللیونگرشاتحادیبرجشللنوارهحاکمبود.مابشدتدر
دنيایامروزبهاینایننگاههانيازمندیم.درایرانبهبرکتوجودامامرضا)عليهالسللالم(اینامکانبهوجودآمدهاست.
حتیدرسللرودیکهاجراشدایننگاهکامالمشللهودبودوایناتحادازطریقهنرهمنشاندادهشد.قوميتهای
مختلفیدرایرانحضوردارندکهحتیلهجههایمختلفدارندولیآننگاهاتحادیبرفضایکشوروایرانحاکم

است.1

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

یاسین الجبوری: ترجمه  زندگی  نامه  امام رضا)عليهالسالم(  عطش  زیارت  را در من به وجود آورد 

مرورفرازهاییاززندگیپرفرازونشيبپروفسللوریاسينالجبوریبراستیخواندنیوشنيدنیاستواگرمجال
بيشتریبودکتابزندگیرازآلوداوراورقهایبيشللتریمیزدیمتابهالیههایپنهانزندگیمردیدستیابيم
کهجزونوابغروزگاردرعالمتشلليعاسللتوزبانآکادميکعلمیاشرابرایمعرفیمذهبشيعهدرقلبدنيای
مدرنغرببهکارگرفتهاست.مردیآکادميککهاستاددانشگاهآتالنتابودهوفعاليتهایاسالمیاشدرایالت

جورجيایآمریکا،اورابهشخصيتیتاثيرگذارتبدیلکردهاست.
گرچهوقتیپروفسللوررامالقاتکردیمکراواتزدهبودوچهرهاشبيشللترازآنکهشللبيهمردانعربباشدبه
اروپاییهاشللباهتداشتامازبانکهبهسخنگشوددردهاینهفتهدرسينهاشسربازکردوجزاشکوهقهق

گریهمرهمیبرایآنهانيافت.
اوحافظللهخوبیداشللتوماجراهاراچناندقيقوموبللهموبرایمانتعریفمیکردکللهبارهاباعثتعجبمنو

مترجممیشد.
پرفسللورجبوریبرایمانازلللذتترجمهکتابزندگینامهامامرضا)عليهالسللالم(کهتاليللفعالمهفضلا...،روحانی
برجستهلبنانیاستوتاثيریکهاینکتاببراوگذاشته،گفتوازسالهاییکهرویایزیارتامامرضا)عليهالسالم(
رادرسرپرورانده.ازچاپنشریهاسالمیدرایالتجورجياوکسانیکهتحتتاثيرایننشریهشيعهشدندهمحرف
زد.ازعالقهقلبیاشبهشللهيدصدرگفتوازاینکهبخاطرترجمهآثارآیتا....شهيدصدر،صدامحکماعدامشرا

صادرکردهبود.
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کميتهتحقيقاتادیانومذاهبدانشگاههارواردکهتحقيقاتجامعیدربارهوضعيتشيعيانومسلمانانآمریکا
انجامدادهدرتحقيقاتشدوباراسللمیاسللينالجبوریراآوردهواعالممیکند:اوسللال1974تشيعرابهجامعه
آمریکامعرفیکردهاسللت.هرچندپروفسوربهاینتحقيقاتاشکالجدیواردمیکردومعتقدبود:آمریکاییها

عمدانمیخواهندقدمتحضورمسلمانهادرآمریکارانشاندهند.
پروفسورکهمتولدمنطقهاعظميهبغدادوساکنکاظمينبود،عالوهبرزبانعربیکهزبانمادریاشاستاستاد
مسلللمزبانانگليسیبودوحتیاینگفتگورابازبانانگليسللیانجامدادومترجمحرفهایشرابرایمانترجمه
کرد.اوبرخیازکتابهاییکهترجمهکردهبودازجملهنهجالبالغهنفيسللشرابرایمانسوغاتآوردهبود.بااوکه
ميهمانسيزدهميندورهجشنوارهبينالمللیامامرضا)عليهالسالم(بودودراختتاميهاینجشنواره،بهخاطرترجمه
کتابزندگیامامرضا)عليهالسللالم(وزیرفرهنگوارشللاداسللالمیازخدماتشدرحوزهفرهنگرضویتقدیرکردبه

گفتگونشستيم.
جن�اب پروفس�ور ش�ما مترجم يک�ی از كت�اب های مه�م نوش�ته ش�ده در دوران متاخ�ر، درباره 
امام رضا)عليهالسللالم( هس�تيد كه تاليف يک�ی از علمای بزرگ معاص�ر مرحوم عالمه فض�ل ا...، روحانی 

برجسته لبنان، است در چه شرايطی  اين كتاب را ترجمه كرديد؟
وقتللیدرآمریکازندگیمیکردم.بللهکتابیبرخوردمکهبيوگرافی)زندگللینامه(امامرضا)عليهالسللالم(بودوعالمه
محمدجوادفضلا...روحانیبرجسللتهلبنانمولفایناثربهزبانعربیبود.وقتیشللروعبهمطالعهکتابکردم
فقطباگریهتوانسللتمآنرابخوانم.کتابخيلیمهمیبودوازاتفاقاتیکهبرایامامرضا)عليهالسالم(درطیحياتشان
بخصوصدورانحضوردرمرورخدادهبودمتاثرشدم.آنکتابنکتههایجالببسياریداشتوآتشیازاشتياق
نسللبتبهامامرضا)عليهالسللالم(درمنایجادکردکهتصميمگرفتمکتابرابهانگليسیترجمهوباهزینهشخصیآن
راچاپکنم.کتابعالمهفضلاهللهمبهصورترنگیوهمسللياهوسفيددرآمریکامنتشرشدودر80کشوردنيا

مورداستقبالقرارگرفت.
از ترجمه كتابی كه اينقدر مطالعه و ترجمه اش برايتان دلنش�ين و تاثي�ر گذار بوده چه خاطره ای در 

ذهن تان باقی مانده؟
مندرعمرم،بهزیارتامامرضال)عليهالسالم(نيامدهبودموقتیمشغولترجمهکتابشدمخيلیدرسرداشتمکهبه
زیارتامامرضا)عليهالسالم(بيایمامازمانصدامبودوبهمنپاسپورتنمیدادند.آنقدراینآرزودرمنپررنگشدهبود

کهزیارتدرذهنممثلرویاییدستنيافتیبود.
پس حسرت زيارت در آن سالها بر دلتان ماند؟

بله!هنوزهموقتییادآندورانمیافتمواشللتياقوعطشیکهدرمنبرایزیارتوجودداشت،ناخودآگاهاشکم
جاریمیشود.

زندگیدرآنسللالهللایحضوردرآمریکابرایمنمثلآدمیگذشللتکهدرزنداناسللت.وقتیکتابزندگی
نامهامامرضا)عليهالسللالم(رادسللتممیگرفتموورقمیزدمباگریهوحسرتآرزوميکردمروزیدستمبهضریحامام

رضا)عليهالسالم(برسدوحرماوراببينم.
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باالخره چه سالی به اين آرزوی بلند كه سالها با شما بوده، دست يافتيد؟
سال2014.دقيقایکسالقبل.

وقتیصدامسقوطکردبعدبيستوچندسالحضوردرآمریکا،سال2003واردعراقشدموباالخرهسالگذشته
توانستمواردمشهدشوموبارگاهامامرضا)عليهالسالم(رازیارتکنم.

وقتی چشم هايتان برای نخستين بار به بارگاه امام رضا)عليهالسالم( افتاد چه لحظه هايی را تجربه كرديد؟
نمیتوانيدتصورکنيدچهحسیداشللتم.دربياننمیگنجد.شرایطمنطوریشدهبودکهروزینبودبهزیارت
امامرضا)عليهالسالم(فکرنکنمهميشهحتیدرجریانزندگیروزمرهبهاینزیارتفکرودررویاوخيال،حرمحضرت

رضا)عليهالسالم(رادرذهنممجسممیکردم.
بهمحضورودبهحرمرضویبهجهاندیگریواردشدم.آدمهایمختلفازگروههایمختلفآنجابودندکههمه
عاشقانهامامرضا)عليهالسالم(رامیخواندند.همانطورکهخانهخدا»کعبه«وحرمامامحسين)عليهالسالم(درکربال،آهن

رباییداردکهانسانراجذبمیکند،حرمامامرضا)عليهالسالم(همهمينطورانسانهاراجذبمیکند.
وقتیبرایاولينبارخواستمنزدیکضریحبروم،دوستیکههمراهمبود،کنارضریحازخدامخواستکهشرایطی
فراهمشودتامنبتوانمضریحرالمسکنموباتالشزیادوکمکخادمانتوانستمضریحامامرضا)عليهالسالم(رابرای

نخستينبارزیارتکنم.

قب�ل آغاز اين گفتگو نهج البالغه نفيس�ی را به ما هديه داديد كه يادگار ش�ما در ن�زد ما خواهد بود، 
درباره اين نهج البالغه برايمان بگوييد...

منکتابهاییدربارهامامعلی)عليهالسللالم(رابهانگليسللیترجمهکردهامکهامسالودر26آگوستیکیازآنهاکه
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دربارهحرمامامعلی)عليهالسالم(استدرنمایشگابينالمللیکتابچينرونماییشد.
خداراشللکرزمانیکهآمریکابودمنهجالبالغهرابهزبانانگليسللیترجمهکردمبعدادوستانایرانیامدربریتانيا
آنرامنتشرکردندوحتیشللهيدمطهریمقدمهایبرایاینکتابنوشتکهچاپنفيسآنرابرایشماهدیه

آوردهام.
چرا سراغ نهج البالغه رفتيد؟

منازبچگیبانهجالبالغهانسداشللتموخيلیاینکتابدرزندگیامتاثيرگذاربودهوبرداشتهایروانشناسی
زیادیازآنداشتم.آنزمانجاهاییازنهجالبالغهرامتوجهنمیشدممعلمیداشتمکهآنفرازهارابرایمتوضيح

میدادوزمانحضوردرآتالنتاتصميمگرفتماینکتابجاودانراترجمهکنم.
جناب  جب�وری زندگی در قلب تمدن غرب آن هم برای يک دانش�جوی معتقد ش�يعه عراقی، قطعا 

آسان نيست چه چيزهايی در آتالنتا وجود داشت كه وادارتان كرد آن جا بمانيد؟
منازوقتیآمریکارفتمشللرایطمالیخوبیداشللتمچوندرکنارتحصيلکارهممیکردم.درسللتاستکهدر
آمریکاماندمامافعاليتهایاسللالمیخودراتعطيلللنکردماتفاقاخيلیازکارهاراآنجللاآغازکردممثالجامعه
اسالمیدانشللجویانرادردانشللگاهراهاندازیکردمکهبعدازمنادامهیافت.اولينکاریکهدرآمریکاکردمراه
اندازییکمجلهاسالمیبودکهمنسردبيرآنبودم.تماممطالبایننشریهدربارهاسالمومذهبتشيعبودوآن

زمانعدهایازطریقایننشریهشيعهشدند.
اين نشريه را در ايالت جورجيا منتشر می كرديد؟

بلهدردانشگاهآتالنتا!نهتنهاایننشریهدرجورجيابلکهدربيشترجاهایآمریکاتوزیعمیشد.
مادرآننشللریهآموزههایشلليعیراتعليممیدادیمبدوناینکهبگویيمخودمانشيعهایم.ماحتیتوانستيمبه

کسانیآموزههایاسالمیراتعليمبدهيمکهخارجازآمریکازندگیمیکردند.
مثالمردیدرآمریکایجنوبیبامطالعهایننشریهشيعهشدهبود.اوبرایمننامهنوشتوگفتکهمنازطریق
نشللریهشماشيعهشدم.نشریهمابرایغيرمسلمانانهمجذاببود.دریکیازشمارههادرموردامامعلی)عليهالسالم(

مطلبیچاپشدکهخيلیهاازآناستقبالکردندومامجبورشدیمسهبارنشریهراتجدیدچاپکنيم.
از تاثير گذاری عجيب نشريه ای كه چاپ و منتشر می كرديد بيشتر برايمان بگوييد...

دانشللکدهیهودیدردانشللگاهآتالنتابودکهسهدپارتمانداشت:الهيات،پزشللکیوعلومسياسی.یهودیهای
جورجياازبچههایشللانمیخواستنددریکیازاینسهرشللتهتحصيلکنند.ازسویدپارتمانالهياتبرایمن
نامهایرسيدکهدرآندرخواستشدهبودکههربارکهنشریهراچاپمیکنيمیکنسخههمبرایدپارتمانآنها

بفرستيم.
یکبارکهبرایکاریتحقيقیبهکتابخانهآندانشللکدهرفتهبودم،ازکارمندکتابخانهخواستمنسخهایازنشریه
رابهمنبدهدتابتوانمازآنکپیبگيرم.وقتیهفتهنامهرابرایمآوردمتوجهشللدمیکیازاساتيددانشکدهمنبع
درسیاشهميننشللریهبودهوآنرادرکالستدریسمیکردهاسللتاوآنقدریادداشترویآننسخهنشریه

نوشتهبودکهنتوانستمازآنکپیبگيرم.
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خاطرهدیگرمازموالناسلليداختررضویاسللتکهاهلکشورتانزانياستوتفسلليرالميزانعالمهطباطباییرا
ترجمهکرده.اوکهسللال1982بهدیدنمنآمدهبودمیگفتهرزمانمردمتانزانيانسللخهایازنشللریهشما

دستشانمیرسدازآنکپیمیگيرندوبرایهممیفرستند.
یااینکهیادممیآیدیکروزنامهایازیکزندانبهدسللتمرسلليدتعجبکردمچونکسللیرادرزنداننداشتم.
چکیهمهمراهنامهبود.وقتینامهرابازکردمدیدمرئيسزنداننامهراامضاکردهونوشته:مادرزندانزندانيانی
داریمکهمسلللمانندوکاراجباریانجاممیدهندوماکمیپولهمبهخاطراینکاربهآنهامیدهيم.اینزندانی

هاازمنخواستهاندتانشریهشمارابرایمطالعهدرزندانتهيهکنيم.
عجب! چه خاطره های شنيدنی از چاپ اين نشريه داريد....

درستاسللت!ماتوانستيمبهتماممناطقآمریکامجلهرابفرسللتيمحتیبهقطبشمالهمفرستادیم.پستچی
کللهنامههللایمخاطبانرابرایمنمللیآوردچوناحتمالميدادتوینامهچکیاپولباشللدنامللههارازیردر
میانداختکهکسللینتواندبرداردمنهمبهخاطرهمينوبرایتشللکرازپسللتچیدرجشنکریسمسبرایاو

هدیهمیخریدم.
غير از مطلبی كه درباره اميرالمومنين)عليهالسالم( در مجله تان چاپ كرديد ديگر چه مطالبی چاپ شد كه 

تاثير گذار بود؟
یکبارنوشتهاختصاصیشهيدآیتا...محمدباقرصدر)ره(راچاپکردیمکهخيلیبرایمخاطبانماجذاببود.

چگونه شهيد صدر برايتان مطلب نوشتند؟
براییکیازشللمارههایمجلهنيازبهمطلبیداشتمکههيچوقتتاحاالچاپنشدهباشد.هماتاقیایداشتمکه
شللاگردشهيدمحمدباقرصدربوداودرسفربهعراقوقتیبرگشتیکسریازکتابهایشهيدمحمدباقرصدررا
برایمآوردکهمنآنهارامطالعهوبرخیراترجمهکردم.آثارشهيدصدرآدمراشگفتزدهمیکنداینقدرکهدقيق
وبدیعاست.منازهماتاقیامخواستمنامهایبرایشهيدصدربنویسدوضمنتشکرازارسالکتابهایش،ازاو
بخواهداگرميتواندشفاهیمطلبیبرایچاپدراختيارماقراردهدچوننوشتهخطرناکبود!ایشانهماینکاررا

کردوازآنمطلباستقبالبینظيریشد.
گويا ارتباط شما با آيت ا.. شهيد صدر  بعد چاپ اين مطلب باز هم ادامه می يابد...

بله!منقلبابسياربهشهيدصدرکههموطنمنبودندوهمينطورعالمهفضلا...کهلبنانیبودند،عالقهوارادت
داشتم.هرکتابیکهازآنهامنتشرمیشدراحتمامطالعهوترجمهوتالشمیکردمبههرطریقیشدهراهیبرای

چاپوانتشارآنهاپيداکنم.
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چه آثاری از آيت ا...شهيد صدر را ترجمه و منتشر كرديد؟
کتاب»نگاهکلیبهعبادات«راازشللهيدصدرترجمهکردمکهانتشاراتسازمانتبليغاتاسالمیدرتهرانآنرا
چاپومنتشرکرد.دکترمحمدعلیشهرستانیکهخودشمتولدعراقبودامااقوامشدرایرانزندگیمیکردند،
اینانتشاراتراتاسيسکردهبود.ایشانموسسیکیازدانشگاههایشهرلندنبودومندراینشهربااومالقات

کردمکهپسازآندیدار،دکترکتاب،شهيدصدررادرتهرانمنتشرکرد.
ترجمهیککتابدیگرازآثارشللهيدصدرباعنوان»انسانمعاصرومشللکلاجتماعی«درتهرانمنتشرشدکه

زمانیکهسفارتعراقاینکتابرادیدبهدولتگزارشدادوصدامدستوراعداممراصادرکرد.
پس بخاطر ترجمه آثار شهيد صدر مغبوض صدام واقع شديد...

بله!البتهعالوهبرحکماعداممن،صدامحکماعدامبرادرمراهمصادرکرد.
چه جالب! چرا؟

مللنبرادردیگریدارمکهمثلللمنازصداممتنفربودوقتیصدامحکماعدامشراصللادرکرداوبهانگليسفرار
کرد.اولایرلندرفتتاپرستاریبخواندوبعدبهانگلستانرفتوعراقیهایساکنانگلستانبهاوکمککردندتا

شرایطبهتریدرآنکشورپيداکندکهاینطورهمشد.
بعد از اينکه حکم اعدامتان توسط صدام صادر شد شما چه  كرديد؟

درهمانآمریکاماندمچونآنجابرایمنامنتربود.بخاطردسللتورصدامبهمنپاسپورتعراقینمیدادندومن
آمریکاماندمتاصدامسرنگونشد.
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جناب پروفس�ور الجبوری عالوه بر كتاب هاي�ی كه جنابعالی درباره ائمه اطهار)عليهمالسللالم( از جمله امام 
رضا)عليهالسالم( منتشر كرده ايد آيا فعاليت ديگری هم در حوزه فرهنگ رضوی داشته ايد؟

منمجبورمماجرایمفصلیدراینزمينهبرایتانتعریفکنمتابهجوابسللوالشمابرسيم.سال1975مرحوم
آیتا...خوییمرجعشلليعيانعراقبود.درآنزمانگروهیازهندوهایمقيمآمریکاتازهمسلللمانشللدهبودند
آنهاخطاببهآیتا...درنجفنامهنوشللتندودرخواستکردندبرایآنهامبلغدینیفرستادهشود،آنهابهآیتا...
خوییگفتنددکترجبوریکنارماهستولیاونویسندهوفردیآکادميکاستوعالوهبراومابهیکمبلغدینی

احتياجداریم.
نامههایزیادیبهنجفبرایآیتا...خوییرسيد.درنهایت»یوسفنفتی«نمایندهشيعههایاثنیعشریمقيم
آمریکا،باآیتا...خوییحضوریمالقاتوازایشللانرسمادرخواسللتکردبرایتازهمسلمانها،مبلّغبفرستند.

حتییوسفبهآیتا...گفتهبودمامشکلمالینداریموتمامهزینههاینمایندهشماراپرداختمیکنيم.
تااینکهیکعالمکهاصالتااهلبلوچسللتانپاکستانومسلللطبهزبانهایمختلفبودانتخابشد.بهعقيدهمن
اوبهترینانتخاببود.»محمدسللروار«نمایندهآیتا...برایدریافتویزابهسفارتآمریکادربغدادمراجعهکرد.
اماسللفارتخانهبهاوویزانداد.درنجفبرایحلمشکلجلسهگذاشتندوپيشنهادشداوبهایرانبياید-چوندر
زمانشللاهرابطهایرانوآمریکاخوببود-آیتا...خوییآقایسللرواررابهتهرانفرستاددرفرودگاهمهرآبادازاو
استقبالگرمیشدولیدرتهرانهماونتوانستویزابگيرد.دوبارهقرارشداینباربهآلمانبروددرحاليکهاوزبان
آلمانیبلدنبوداماکسانیدرآلمانبودندکهمیتوانستندبهاوکمککردند،درآلمانهمبه»محمدسروار«ویزا

ندادند.
اینباربهاوگفتندانگليسبرودامامتاسللفانهسللفارتبریتانياهمویزانداد.اینماجراهایطوالنیرابعدهاخود

محمدبرایمتعریفکرد.
خالصهشيعيانباسازمانسانا1کهانجمنشيعيانآمریکایشمالیبودتماسگرفتندوازآنهادرخواستکمک

کردند.
دراینمرحله»غالمرضاحسللنعلی«ازموسسللانسللانابامنتماسگرفتوازمنخواستکمککنم.محمد
نمایندهآیتا...بودومنبدليلسللوابقم،آدمعادیرانمیتوانسللتمآمریکابياورمچهبرسللدبهایشانکهفردی

سياسیمذهبیونمایندهمرجعتقليدشيعيانعراقبود.
بعدازکلیفکربهوکيلمزنگزدموازاوکمکومشللاورهخواسللتماوگفت:اگرشللمادوتعهدبدهیدولتآمریکا
محمدسروارراخواهدپذیرفتیکیاینکهمسئوليتتمامفعاليتهایمحمدسروارراتازمانیکهدرآمریکاست
بپذیریودیگراینکهبایدمتعهدشللویایشللاندرآمریکاهيچفعاليتخطرناکینداشللتهباشدوفقطبهعنوان
دوستباشمازندگیکندوآدرسرسمیایشانهمآدرسخانهشماباشد.منهمتعهددادموعالوهبرتعهدنامه
یکنسخهکپیازاساسنامهوتمامقوانينومقرراتوبخشنامههایجامعهاسالمیجورجياراهمراهدرخواستم،

برایسفارتآمریکادرعراقفرستادمامامتاسفانهدیرشدهبودوسفارتاورابرگرداندهبود.
اینبارشلليخسرواربهبيروتلبنانرفت.آنزمانلبنانباآمریکارابطهخوبیداشت.چندساعتبعدازوروداوبه

)SANA(-1
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بيروت،مارونیهاکهمتوجهشدهبودندایشاننمایندهمسلماناناستتالشکردنداورابربایندوازآیتا...خویی
پولبگيرند.

دولتلبنانبالفاصلهبهسللرواراعللالمکردچونمانمیتوانيمامنيتتوراحفظکنيللماینجاراترککنبنابراین
محمدشبانهبيروتراترککردودردمشقمستقرشد.واقعااوازاینوضعيتخستهوکالفهشدهبود.

دردمشقبامحمدگفتوگوکردندوبعدبهاوگفتندفردابياویزایترابگير.محمدفکرکردهبوددارنداورامسخره
میکنندچونمعمولنبودکسییکروزهویزابگيرد.ولیواقعابهاوویزادادندوسال1976محمدسرواربهعنوان
نمایندهمرجععالیشلليعيانعراقواردآمریکاشللد.اوبهجورجياآمدوچهارماهپيللشمنبودومنبهاوتایپو
طراحیمجلهومقالهرایاددادم.امابعدچندماهازاوخواسللتهشللدبهنيویورکبرودکهایشانبااجازهآیتا...این
کارراکردوبهشهرنيویورکرفت.شيخمحمدسرواربنياداسالمیفعالیدرآمریکاتاسيسومجلهاسالمیمنتشر

کرد.امابعدازمدتیمشکلیبزرگبرایشبهوجودآوردندواجازهکاربهاوندادند.
پساومجبورشللددوبارهبهجورجيابرگرددوآپارتمانیخيلیارزاندرمنطقهپایينشهرجورجيابخردودرآنجا
ساکنشللود.مندراینمقطعخيلیبااودرارتباطبودمشلليعيانمیآمدندخانهاوومراسمهایتولدوشهادت
مربوطبهائمه)عليهمالسللالم(ازجملهامامرضا)عليهالسللالم(راآنجابرگزارمیکردیم.بيشتر،مسلمانانسياهپوستآمریکا
بودندکهآنجللامیآمدند.وقتیخبرفعاليتهایمابينمسلللمانهاپيچيللد.آنهابرایامامرضا)عليهالسللالم(نذر
میکردندودرمنزلشيخسللروارمراسممیگرفتنددرآنمراسللمهااودربارهامامرضا)عليهالسللالم(سخنرانیهای

زیباییانجاممیدادودربارهاماممردمراتعليممیداد.امابازهممانعکارشيخمحمدشدند.
چرا؟

چوندرجامعهآمریکاازفعاليتمسلللمانهاوحشتدارند.دانشللگاههارواردکميتهایازمحققانودانشمندان
تشکيلدادهکهوضعيتادیانومذاهبمختلفآمریکارابهطورمستمربررسیمیکنند.کميتهبزرگیاستکه
شللاملمحققين،دانشمندانودانشجویانبرجستهونخبهآمریکاییاستدراینکميتهشاخهایوجودداردکه
وضعيتکنونیمسلللمانانرادرامریکابررسیمیکند.درتحقيقاتآنهاکهسالهایاخيرمنتشرشد،آمدهاست:
چهارصدسالقبلازکریستفکلمب،مسلللماناندرآمریکازندگیمیکردندحتیبعضیازهمراهانکریستف
مسلللمانبودند.درتحقيقاتشللانهمدوباراسممراآوردهاندوگفتهاندسللال1974یاسينالجبوریشيعهرابه

جامعهآمریکامعرفیکردهاست.
اینکميتهوضعيتمسلمانانازقرندوازدهمتاسال2012راگزارشوارائهکردهاند.امااسمیازسازمانساناکه
یکیدوسالقبلازحضورمندرآمریکابوجودآمدهبودوهمچنينفعاليتهایتاثيرگذارنمایندهآیتا...خویی
رانياوردهبودند.منبهدانشللگاههارواردنامهنوشللتموگفتمچرااسمیازسللانانيامدهدرحاليکهقدمتیطوالنی
دارد.دربارهآقایسللروارهمبهآنهاتذکردادمواینکهایشاناوليننمایندهیکمرجعتقليددرآمریکابودوحضور
وفعاليتهایاویکواقعهتاریخیونقطهعطفیدرفعاليتهایمسلللمانانبهویژهشلليعيانآمریکابهحسللاب

میآید.اماچراشمادربارهاینهاحرفینمیزنيدواسمیازآنهانمیآورید؟
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بنظرتان چرا آمريکايی ها اينکار را نمی كنند؟
عمدااسمینمیآورندوچيزینمیگویندتاقدمتمسلمانهایآمریکاناشناختهباقیبماند.

متولد كدام شهر عراق هستيد؟
مندرمنطقهاعظميهبغدادمتولدشدمواکنوندرکاظمينزندگیمیکنم.درجوارپدروپسرامامرضا)عليهالسالم(.

اصال چه شد كه تصميم گرفتيد  به آمريکا مهاجرت كنيد؟
منسللال1973برایتحصيلبهشهرآتالنتادرایالتجورجيارفتموازهمانسالفعاليتهایمرادرآمریکاآغاز

کردم.
در چه رشته ای در دانشگاه آتالنتا تحصيل می كرديد؟

ادبياتانگليسی.
شما ساكن شهری هستيد كه بقول خودتان ميزبان حرم های مقدس پدر و پسر امام رضا)عليه السالم( 

است و اين خيلی رشک برانگيز است...
بله!مندرشهرکاظمينساکنم،شهریکهزندگیشيعيانشحکایتهایخواندنیبسياریدارند.

ما و مخاطبان مان مشتاقانه منتظريم شما يکی از آن حکايت های خواندنی را برايمان روايت كنيد...
منحکایتشيعهشدنقبيلهخودم»جبور«راشللرحمیدهم.حدود150سالقبلاتفاقیبرایریيسقبيلهما
»جبور«درکاظمينافتادکهعجيباسللت.قبيلهماآنزمانعشایربودندکهدرمناطقاطرافکاظمينزندگی
میکردندوخانوادهماساکنمنطقهاعظميهبغدادبودند.آنزمانروسایقبایلوکشاورزان،برایتغييرآبوهوا
وتفریحبهشللهرکاظمينمیرفتند.آنزمانآهنگرانکاظمينیشهرتزیادیداشتندپسکشاورزانابزارهای
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کشاورزیازقبيلچاقو،داسو...رابرایتيزکردننزدآهنگرانکاظمينمیبردند.روسایقبایلآنزمانتوسط
چندمحافظاسکورتمیشدند.وقتیبزرگقبيلهمامیخواستبهکاظمينبرودگفتمنمحافظینمیخواهم

وتنهابهشهرمیروم.
درکاظمينودرنزدیکیحرمامامکاظموامامجواد)عليهمالسللالم(پلیوجودداشتکهیکروداززیرآنمیگذشتو

زنهابرایشستوشویظرفولباسکناررودزیرپلمیرفتند.
وقتیریيسقبيلهجبورنزدیکپلرسيدیکدفعهسربازهاییرادیدکهآمدندومردمیراکهزیرپلبودند-کهاکثر

آنهازنهاوبچههابودند-راگرفتندوسربریدند.
وقتیشلليخاینصحنهفجيعرادیددگرگونشللداونزدروحانیبرجستهشللهرکاظمينکهدرآنزمان،آیتا...
ابوالحسناسترآبادیرفتتادليلایناتفاقراازاوبپرسد.استرآبادیبهاوگفتجوابیکچيزاست:آنهابهجرم

شيعهبودنکشتهشدند.
استرآبادی از مراجع تقليد بود؟

بله!یکیازمراجعشيعهآنزمانبود.
وقتیآیتا...اسللترآبادیدليلاینکشللتاررابرایشيخقبيلهکهتاآنزمانتشلليعرانميشناختتشریحکرد.او
دربارهاینمذهبسواالتبسياریپرسيدوآیتا...تشيعرابرایشيختوضيحداد.درنتيجهریيسقبيلهتصميم

گرفتبيشترکاظمينبماندتاباشيعهبيشترآشنابشود.
اوهرروزپيشآیتا..استرآبادیمیرفتوسللواالتشرادربارهمذهبشيعهمیپرسيد.تااینکهبعدازتحقيقات

فراوانشيعهشد.
دراینمدتافرادقبيلهکهنگرانحالشلليخشللدهبودند،دونفررابهدنبالاوفرستادندتاازاحوالشباخبرشوند.

وقتیآندونفرازاحوالشيخمطلعگشتندخودشانهمباشيخهمراهشدند.
وقتیآنهابهقبيلهبرگشتندوماوقعرابرایقبيلهشرحدادندبقيههمتحتتاثيرقرارگرفتندوهمگیشيعهشدند.

درقبيلهجيبوراعضاازقبایلدیگرنيزبودندوهمينباعثشدبرخیاعضایچندقبيلهدیگرهمشيعهشوند.
وقتیایناتفاقافتاد.دشللمنانشيعهازروسایآنقبایلخواستندکهاینمسلمانانشيعهراازقبيلهبيرونکنند

پسشيعيانازقبایلوازمنطقهاعظميهبيرونراندهشدند.
اتفاقجالباینبودکهوقتیشلليعيانازقبيلهراندهشللدندقبایلدیگرگفتندماباهيچکدامازشيعيانهيچنوع
همکاریوارتباطینخواهيمداشللت.پسشلليعيانشللرایطیمثلشللعبابیطالبپيداکردندودرمنطقهای

کوچکدرنزدیکیبغدادمحصورشدند.
دشللمنانهمچنينازدولتخواسللتندکهقبایلشيعيهکنترلونظارتبشوند.پسشلليعيانمحدودترشدندتا

جاییکهحتیاجازهنداشتندبهسامراوکاظمينبرایزیارتبروند.
اینوضعيتتازماننخستوزیرینوریسللعيدادامهیافت.نوریسعيدپسریبهنامصباحداشتکهباشيعيان
دشمنینداشت.گروهیازاینشيعيانمحصورشدهنزدصباحرفتندوگفتندمامیخواهيمبهدیگرمناطقکشور

رفتوآمدکنيموباکسیمشکلینداریم.
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صباحباپدرشکهنخستوزیروقتعراقبودرایزنیواوراراضیکردکهبعدازاین،شيعيانازانحصارخارجشده
ودرکشورآزادانهترددورفتوآمدکنند.امادولتیکشرطبرایشيعيانگذاشت:اینکهحقندارندبهشهرهای
شلليعهنشينمثلکربال،نجف،کاظمينوسامرارفتوآمدکنند.فقطمیتواننددرمناطقوشهرهایغيرشيعی

ترددداشتهباشند.
سالهابااینشللرایطروزگارماگذشتحتیبعضیوقتهابهماحملهمیشدوبچههایمارامیکشتند.شيعيان

چارهدیگرینداشتند.
درعوضآنهادرکشللاورزیفعالشللدندوسللعیکردندزمينهاراآبادکنند.وقتیمهارتپيداکردندوقدرتمند
شدندتوانستندوکيلبگيرند.صباحبهوکيلهایماکمککردتاآزادیمانراپسبگيریموشيعيانتوانستندبه

منطقهخودشاندراعظميهبرگردندوزمينوخانهبخرند.
چه داستان غم انگيزی....

بلهغمانگيز!ماجراییکهبرایتانتعریفکردمهمهبچههایقبيلهجبوروخيلیازشيعيانکاظمينوبغدادسينه
بهسينهازپدرانواجدادشانشنيدهاند.

اینماجرابازهمدردورانمعاصرتکرارشد.
چطور؟

وقتیگروههایتندروواردعراقشللدندوبهاطرافبغدادرسلليدندبهشيعيانیکهدراعظميهبودنداعالمکردیا
اینجاراترککنيدیاکشللتهمیشللویدپسشلليعياندوبارهروزگارخيلیبدیراگذراندند.برخیبهعلتاینکه
عکسآیتا...سيستانیدرمغازهشانبودبههمراهخانوادههایشانکشتهشدند.برخیمجبورشدندقبيلهراترک

کنند.خانوادهمابهکاظمينمهاجرتکردوهماینکساکناینشهریم.
از كاظمين برسيم به مشهد امام رضا)عليهالسالم(، شهری كه اين روزها به مناسبت حضور در جشنواره بين 

المللی امام رضا)عليهالسالم( ميهمان آن شده ايد،چه حسی نسبت به مشهد داريد؟
سللالپيشاولينباروامسالدومينباراستکهمشهدمیآیم.دوسللتدارمهمينجابميرمتاقبرمدرشهرامام

رضا)عليهالسالم(باشدالبتهقبریدرقبرستانوادیالسالمنجفهمبرایخودرزروکردهام.
در حرم امام رضا)عليهالسالم( چه دعايی كرديد؟

دعاهایللمزیللادبودولیچيزیکهبيشللترازهمهدرذهنوقلبمهسللتایللنکهبتوانمکتابللیدرموردحضرت
معصومه)سللالماهللعليها(بنویسللمیاترجمهکنم.یکبانویعراقیهماکنوندارنددربارهحضرتمعصومه)سللالماهللعليها(
کتابیمینویسللندومنآرزودارممترجمکتابیدربارهخواهرامامباشللم.کاشبتوانمهمينکتابراازعربیبه

انگليسیترجمهکنم.
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درباره جشنواره امام رضا)عليهالسالم( چه حرف ناگفته ای داريد؟
منسللپاسقلبیامازدسللتاندرکارانجشللنوارهامامرضا)عليهالسللالم(رابهمحضرخودامامگفتهاموبرایشاندعا
کردهامانشللااهللکهبرکاتدعایامامرضا)عليهالسالم(درزندگیهمهشماجاریشودواینافتخارخدمتگذاریدرآن

دنياهمبهشماعطاشود.
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  دکتر ابوالخیردانشمند مصری:
جهان تشنه معرفی فرهنگ رضوی است

»وقتیروزميالدحضرتعلیبنموسیالرضا)عليهالسللالم(واردحرمایشانشدم،بادیدنضریحمطهرحضرتاشک
ازچشمانمسرازیرشللدونتوانستمخودمرانگهدارمدرکنجذهنم،مشقتهایسللفردورودرازحضرتازمروتا
مدینهرامرورکردمومناظراتجهادیامام)عليهالسالم(درمروودرجلساتمامونرابهیادآوردمآنگاهباامامخویش

شروعبهرازونيازکردم«.
ایللنبخشللیازصحبللتهللایدکترعلللیابوالخيللراندیشللمندمصریاسللتکللهدرایللامميللالدعالمآل
محمد)صلاهللعليهوآلهوسلللم(،حضرتعلیبنموسیالرضا)عليهالسللالم(،ميهمانسيزدهمينجشنوارهبينالمللیفرهنگی
هنریامامرضا)عليهالسللالم(،درمشللهدبود.اوکهدکترایعلومسياسللیداردوپيشترنيزبهایرانسللفرداشته،آثار
متعددیدربارهائمه)عليهمالسللالم(منتشرکردهاستکهازجملهآنهامیتوانبه»علی)عليهالسالم(؛امامروشنگر«اشاره
کرد.اوهمچنينکتابیدربارهانقالباسللالمیتحتعنوان»منالثورهالیالدوله«نگاشللتهکهبهفارسیترجمه
شللدهاسللت.احاطهاوبهتاریختمدناسالمیتحسللينبرانگيزبودوبامعارفاسالمیآشللناییخوبیداشت.به
مناسللبتحضوردکترابوالخيردرمراسماختتاميهسيزدهمينجشللنوارهبينالمللیامامرضا)عليهالسالم(کهازاوبه

عنوانخادمنمونهفرهنگرضویتقدیرشد،بااوگفتوگوییانجامدادیم.
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 حضرتعالی تا كنون چند كتاب درباره اهل بيت )عليهالسللالم( تاليف كرديد، مانند :»حسين )عليهالسالم(از منظر 
اهل سنت« و  »علی)عليهالسالم( پيشوای روشنگر«، چه شد به سيره ائمه)عليهالسالم( پرداختيد و مطالعاتتان را 

به اين سمت سوق داديد؟
از15سللالقبلباکتللابهاییمثل»الفتنهالکبری«طهحسللينیا»عبقریهاالمام«عباسمحمودعقاد،سللير
مطالعاتیخودمدربارهائمه)عليهالسللالم(راشللروعکردم.امانقطهعطفزندگیام،گرایشبهسللمتتشيعاستکه
مقارنباپيروزیانقالباسالمیایراناست.منپيشازاینکهبهایرانبيایمکتابیدربارهپيروزیانقالبنوشتم

کهاسمآن»منالثورهالیالدوله«؛»انقالباسالمیایران؛ازانقالبتاحکومت«است.
با توجه سيرمطالعاتی كه داشتيد، برداشت شما از مفهوم »امامت« چيست ؟

امامتیکمفهومکلیاسللتوبهحسللبموردمعنایخاصیپيدامیکند.چنانکهدرقرآنکریماشللارهشده
حضللرتابراهيم)عليهالسللالم(غيرازمقامنبللوت،مقامامامتراهللمدارابودند.امامتازنقطهنظرشلليعهبهمعنای
مرجعيتدینیودنيویاستومعنایدیگریهمبراینمعنامنضمخواهدشدکهآنامامتحضرتمهدی)عج(

وبرعهدهگرفتنحکومتاست.
نقطه اساس�ی و مركزی ش�خصيت امام  علی)عليهالسللالم( كه ش�ما كتابی درباره آن حضرت تاليف كرديد 

چيست؟
نکتهاساسیدرشخصيتحضرتعلی)عليهالسللالم(واینکهسببشدکتابیدربارهامامعلی)عليهالسالم(تاليفکنم،این
اسللتکهبامطالعهکتاب»عبقریه«عباسمحمودعقاد،شوقوافریدرمنایجادشدوتوصيفعقادازشخصيت
حضرتعلی)عليهالسللالم(،باعثشدایشاندرنظرمشخصيتیفرادینیجلوهکنند؛شخصيتیکهدرافقبلندانسانی
قرارداشللتوتنهابهچارچوبهایدینیمحدودنبود.امامعلی)عليهالسللالم(درنظرمللنمنتهایمظلوميتوعدالت
وعينحقاست؛همانگونهکهپيامبراکرم)صلاهللعليهوآلهوسلم(فرمودند:»علیمعالحقوالحقمععلی«.علی)عليهالسالم(
تجسللمقرآنوکتابناطقاسللت.بهایندليلمنتعلقخاطرخاصینسبتبهحضرتعلی)عليهالسالم(دارمو

انگيزهایشدبرایاینکهراجعبهایشانتحقيقکنم.
با توجه به اينکه ش�ما كتابی در زمينه امام حسين)عليهالسللالم( و عاشورا نوشتيد فکر می كنيد در مقايسه 

اين دو شخصيت و دو امام چه تفاوتی از نظر سيره و روش زندگی ايشان می بينيد؟
حضرتعلی)عليهالسللالم(یکشللخصيتجامعیدارندکهسيرهومنشآنحضرتدرميانفرزندانایشانبهنحوی
منعکسوتصویرشللدهاسللتبهعبارتی»همهاینبزرگواراننورواحدند«)کلهمنورواحد(.امامحسين)عليهالسالم(
درشللرایطیقرارگرفتندکهیابایدبللایزیدبيعتمیکردندویاتنبهنبللردوقياممیدادندوامام)عليهالسللالم(بيعت

نکردندوعليهیزیدقيامکردند.
امامحسين)عليهالسللالم(یکجملهشللگفتانگيللزیدارندوآناینکللهفرمودند:»منادرکنافتللحومنتخلفلم
یدرکالفتح«؛کسللیکهمارادرکنکندشللقیهسللتوکسللیهمکهمارادرککندبهفتحنائلمیشود.امام
حسين)عليهالسالم(خودشانبهصراحتگفتندکهمنبرایاصالحامتجدمقيامکردم.اگرامامحسين)عليهالسالم(قيام

نمیکردند،دیناسالمدرورطهنابودیمیافتادوارکاناسالمازبينمیرفت.
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آيا درباره امام رضا)عليهالسالم( نيزتحقيقی انجام داده ايد؟
درموردتمامیائمه)عليهالسللالم(تحقيقکردمفقطمختصبهامامعلی)عليهالسللالم(وامامحسين)عليهالسللالم(نبود.کتابیبه
طورخاصدرموردغربتحضرترضا)عليهالسالم(نوشتمودرموردتقيهامامباقر)عليهالسالم(وامامصادق)عليهالسالم(ووجوه

سياسیصحيفهسجادیههمپژوهشهاییداشتهام.
ازمنظر تاريخی، افق آينده حركت اسالمی را چگونه تحليل می كنيد؟

باتوجهبهشرایطجاریسياسیودینیجهاناسالمبایدتسامحوعقالنيتمکتباهلبيت)عليهالسالم(رااحياکنيم.
همانگونهکهمصادیقاینرویکردرادرتشللکيلمجمعتقریبمذاهبدرایرانوشللورایعالیاموراسللالمیدر

مصر،مشاهدهمیکنيم.شيعهوسنیدوبالدیناسالمهستند.
اولين بار است كه به  زيارت حضرت علی بن موسی الرضا)عليهالسالم( مشرف می شويد ؟

دومينباراست.
چه تفاوتی بين نحوه زيارت رفتن مردم ايران و مصر هست؟ 

کليتهماناسللتواختالفآنچنانیندارد.هردوملتاحترامزیادیبرایاوليایخداقائلهستند.فقطبحث
جشللنهاهستکهبرایتولدامامحسين)عليهالسالم(ودیگراوليایکهفتهجشنمیگيرندوزیارتآنهامنحصربه

سالمدادنوادایاحترامبهاولياستبدوناینکهزیارتمکتوبیدردستداشتهوازرویآنزیارتکنند.
شما چه حسی هنگام زيارت امام رضا)عليهالسالم( داشتيد  ؟

هنللگامزیارتهریکازقبورمطهرازائمه)عليهالسللالم(،ابتللدادرحوزهمعرفتیفکرمیکنم.عقبهوپيشللينه
مطالعاتیمندراینامرموثراسللتوبهمجردحضورفيزیکیدرحرممطهرهرکدامازائمه)عليهالسالم(،آنچهدر

باورومطالعاتمکسبکردهام،بازسازیوزندهمیشود.
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احمدشللوقیشاعرعرب،شللعرجالبیداردبدینمضمونکه:»مردمیرادیدمازتيرههاونژادهایمختلفکهاز
هرسللویایرانبهسویمشهدشتافتهبودندازافتراق،دوریبهوحدترسيدهبودندوتفاوتیدررنگونژادآنها
نبودوهمهبهعشللقامامشانآمدهبودند«.مناميدوارمزیرسایهالطافخداوندواهلبيت)عليهالسالم(وبادعایامام

رضا)عليهالسالم(حرکتجشنوارهامامرضا)عليهالسالم(ادامهیابد.
زبانبرایتشللکروقدردانیازمسئوالنجشنوارهامامرضا)عليهالسالم(ناتواناست.امامنبهسهمخودمقدرشناسی
میکنموازاینکهدراجتماععظيممردممشللهددرحرمامامرضا)عليهالسللالم(درایامميالدایشانحضوریافتم

بسيارخوشحالمومعتقدمجهانتشنهمعرفیفرهنگرضویاست.1

1-گفتوگوازمحمدعلیندائی
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خادم نمونه فرهنگ رضوی از کشور پاکستان: 
جشنواره امام رضا)عليهالسالم( 

بطور گسترده در جهان برگزار شود
درآیيناختتاميهسيزدهميندورهجشنوارهبينالمللیامامرضا)عليهالسالم(ازیکعالمدینیپاکستانیتقدیرشدو

حجتاالسالممحمدعلیتوحيدیعنوانخادمنمونهفرهنگرضویرادریافتکرد.
اوکهاهلایالتگلگتبلتسللتان کشورپاکستاناسللتوبهخاطرتاليفکتابیدربارهامامرضا)عليهالسالم(وبرگزاری

برنامههایمختلفرضویدرشهرهایمختلفپاکستانبهدریافتاینعنوانپرافتخارنائلشد.
اوخيلیآرام،متينوکمحرفبودوپاسللخسوالهایمرابهطورمختصرمیداد.چهرهولباسششبيهطلبههای
ایرانیبوداماتالببهسللخنمیگشودلهجهاشخيلیزودلومیدادکهایرانینيستهرچندمیتوانستفارسی
راروانحللرفبزنداماکلمللاتاردوهمزیادبهکارمیبردکهگاهیفهمسللخنانشراسللختمیکرد.مثلهمه
پاکسللتانیهاشيفتهامامرضا)عليهالسالم(بودوازاینکهدخترشدرمشهدودرجواربارگاهرضویمشغولتحصيلدر
دانشگاهبوددرپوستخودنمیگنجيد.نجابتوکمحرفیاشدرتمامایامیکهدرمشهدميهمانجشنوارهبودبه
چشللممیآمدواینگفتگوتنهاگفتگوییاستکهازاوبهیادگارماندهاست.حجتاالسالمتوحيدیساعاتیپس

ازاینگفتگومشهدرابسویکشورشترککرد.
اهل كدام منطقه پاكستان هستيد؟
ایالتگلگتبلتستاندرشمالپاکستان.
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چه اسم سختی! تلفظ اين اسم برای من كه خيلی سخت است.
)آراملبخندمیزند(نهسختنيستبرایماتلفظکلمهخراسانخيلیسختاست.

چهره و لباس پوشيدنتان خيلی شبيه طلبه های ايرانی است تا جايی كه من اوايل فکر می كردم شما 
ايرانی هستيد...

من14سالدرقمطلبهبودمبخاطرهمينمثلایرانیهاشدهامومیتوانمفارسیصحبتکنم.
يعنی در قم فارسی را ياد گرفتيد؟

نه!قبلازاینکهبهحوزهقمبيایمتاحدیبهزبانفارسللیمسلللطبودمدرمدرسللهدولتیپاکستانوبعدهمدر
دانشللگاهدورههایزبانفارسللیراگذراندم.حتیقبلازاینکهبهایرانبيایمدوکتابآیتا...شللهيدمطهری-
کتابهای:»مسللئلهحجاب«و»سيریدرنهجالبالغه«-رادرپاکستانبهاردوترجمهکردم.بعدازاینکهقمآمدم
فارسللیامکاملشد.البتهوقتیدوبارهپاکستانبرگشتمبهدليلاینکهدرزندگیروزمرهفارسیحرفنمیزنيم،

قدریفارسیامضعيفشدهاست.
به نظر شما از انديشه ها و آراء امام رضا)عليهالسالم( در شرايط فعلی جهان اسالم چگونه می توان بهره برد؟
درهمهدورانهابایدشللخصيتائمه)عليهمالسللالم(معرفیشونداینوظيفهماسللت.منفکرمیکنمماامروزنسبتبه
کلتاریخدروضعيتبهتریهستيمقبالزمينههاخيلیکمبود،اماتشيعبهدليلاینکهتفکرعقالنیدارددراین
دورانامکانبروزاندیشههایشبيشترفراهماسللت.درخودکشورپاکستانزمينههایتبليغتشيعبيشترشده
است.قبالابرازهایتبليغفقطمنبر،خطابهوکتاببود.ولیوجودرسانههاوابرازهایامروزیکارتبليغراسادهتر
کردهاست.البتهبایدزبانوبيانتاثيرگذارراپيداکرد.اگرتفکراتشيعیدرستمعرفیوبيانشوندشکنکنيد
ميليونهاانسللانبهتشيعمیپيوندند.یکبارازازدوستیکهدرفيسبوکتبليغمیکندپرسيدمدرروزچندنفر

مطالبشمارامیبينند؟ایشانگفتروزانه20ميليوننفر!
ماهرسالجشنهایبزرگیبرایامامرضا)عليهالسالم(درپاکستانبرگزارمیکنيمکهفقطسخنرانینيستاتفاقاسخنرانی
هاراکمکردیموازقالبهایدیگرهماستفادهکردهایمتامردمخودشانازخاطراتعينیشانحرفبزنند.اینخودش

تبليغاستوتاثيرزیاددارد.حتیاینخاطراتراجمعآوریکردیموانشااهللدرقالبکتابچاپمیکنيم.
نظيرائمهومعصومين)عليهمالسالم(وامامرضا)عليهالسالم(درهيچکجایدنياوجودنداردومابایدطوریکهحقشاناست
آنهارابهجهانامروزمعرفیکنيم.لذامناینطوربرنامههامثلجشللنوارهامامرضا)عليهالسالم(کهگسترهخودشرا

جهانیقراردادهفکریارزندهوتاثيرگذارمیدانم.
وقتی اس�م امام رضا)عليهالسللالم( به ميان می آيد مهم ترين ويژگی ايشان كه در ذهن شما  تداعی می شود 

چيست؟
مهمترینویژگیامامرضا)عليهالسللالم(،درذهنمنعلموحکمتشاناستکهدرمناظرههاییکهانجامدادندهردو
ویژگینمایانشد.ویژگیدیگرامامرضا)عليهالسالم(تبحروتسلطشاندرطباستکهاطباوپزشکانزیادیازآموزه

هایایشاندرسمیگرفتند.
یکیازویژگیهایمنحصربهفردامامرضا)عليهالسالم(حرمایشاناستکهدرمعمارینظيرندارد.ماازصحنجمهوری
اسللالمیحرمامللامرضا)عليهالسللالم(،عکسگرفتيموازآندرطراحینمایبيرونیمدرسللهعلميللهایبهنامجامعه
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الفردوسدرشمالکشورپاکستانالهامگرفتيمکهاالنمعماریآنمدرسهدرپاکستانمشهورونمونهاست.
مهمترين دعايتان در حرم امام رضا)عليهالسالم( چه بود؟

اینکهخادمامامرضا)عليهالسالم(ودرزمرهکسانیباشمکهامامرضا)عليهالسالم(رامیشناسندوبهدیگرانمیشناسانند.
هر س�ال در پاكستان تعداد زيادی از شيعيان و علمای شيعه به شهادت می رسند از وضعيت شيعيان 

در پاكستان برايمان بگوييد...
بلهمتاسللفانههميشللهتهدیداتهستهرسالچندیننفرشللهيدمیشللونداواخر50نفرازعلمایشيعهرابه
شهادترساندهاند.شلليعيانتاکنوندرپاکستاننهکسللیراتکفيرکردهاندونهکسیراکشتهانداماخودشان
مظلومانهشللهيدشدهومیشوند.رسللانههاوهمهدنيافهميدهاندکهچقدرشلليعهدرپاکستانمظلوماست.به

هميندليلهمهنظرمحترمانهاینسبتبهماشيعياندارند.

ش�ما ميهمان جش�نواره بين المللی امام رضا)عليهالسللالم( هس�تيد و در آن عنوان پرافتخار خادم نمونه 
فرهنگ رضوی را دريافت كرديد، از جشنواره امام رضا)عليهالسالم( برايمان بگوييد...

ازخيلیازکشللورهایجهانافرادفعالدرزمينهفرهنگرضویآمدهبودندتادراینچندروزراههایبهترتبليغ
کردنفرهنگرضویموردبررسللیقرارگيردوشاهدآراءوافکارجالبیدراینزمينهبودیم.بنظرمحقجشنواره
بينالمللیامامرضا)عليهالسللالم(کهگسترشبيشللتریپيداکند.دراینایامپذیراییشایستهایازميهمانانصورت
گرفتکهلطفمسللئوالنجمهوریاسالمیرانسبتبهمسلللماناندیگرکشورهانشانمیدهدوماازاینجهت

بینهایتممنونيم.
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اگر نکته ای داريد در پايان اين گفتگو بفرماييد...
یکنکتههستکهمایلمآنرابگویم.منمعتقدممانتوانستهایم،آنطورکهبایدائمه)عليهمالسالم(وامامرضا)عليهالسالم(
رابهجهانبشناسانيمیکسالپيشمطلبیکمحققرادرمجلهایخواندمکهنوشتهبود10سالپيشدرچين
60هزارنفرچينی،زبانفارسیآموختندتابتوانندبرایایرانیهاگوشیهایموبایلومحصوالتچينیراتبليغ
کنند.حاالسوالایناستمابرایمعرفیائمه)عليهمالسالم(،چکارکردهایم؟بهچندنفرزبانچينییازبانهایدیگر
یاددادهایمتاآنچهداریمراتبليغکنند؟ماحتیدرمحدودهجهانتشيعوجهاناسالمکارجدیچندانینکرده

ایم.دیدونگاهماوسيعوجهانینيست.ازاینجهتهمهماشرمندهائمهوامامرضا)عليهمالسالم(هستيم.
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خادم نمونه فرهنگ رضوی از افغانستان:  ما می توانیم رضوی باشیم و رضوی زندگی کنیم

احمد زاده:ارادت افغانستانی ها به امام رضا )عليهالسالم(  غیر قابل وصف است
محمدعالماحمدزادهاهلکشللورافغانسللتاناسللت.اوازشللشسللالگیبهمکتبخانهرفتوپسازمهاجرتبه
ایراندرسللشرادرنهضتسوادآموزیادامهداد.سللال74بهحوزهعلميهومرکزعلومجهانیرفتوسالهادر
مدرسللههایعلميهمرعشلليه،امامخمينی)ره(وحجتيه،درقمتحصيلکرد.رشللتهتحصيلیاحمدزادهفقهو

معارفاسالمیاست.
احمللدزادهدرزمانتحصيلللدرجامعةالمصطفیالعالميه،خادمحرمحضللرتمعصومه)عليهالسللالم(نيزبود.اودر
سيزدهمينجشللنوارهبينالمللیامامرضا)عليهالسللالم(بهدليلفعاليتهایارزندهخوددرکشورافغانستان،عنوان
خللادمنمونهفرهنگرضللویرادریافتکردودرآیيناختتاميهاینجشللنوارهازسللویوزیرفرهنگوارشللاد

اسالمیتقدیرشد.بههمينمناسبتبااوگفتوگوکردیم.
آقای احمد زاده ساكن كدام شهر افغانستان هستيد؟

مندرکابلپایتختافغانستانزندگیمیکنم.
از مشهد كه برگرديد اسم جشنواره امام رضا)عليهالسالم( كه به ميان بيايد چه خاطره ای زودتر از هر چيزی 

در ذهن تان مرور می شود؟
اسمجشنوارهباامامهشتمگرهخوردهواولينچيزیکهبهذهنمیرسدخاطراتزیارتخواهدبودبعدهمدیدار

باعالمهزکزکیدرمشهدبرایمخيلیشيرینوفراموشناشدنیاست.
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 چه تصويری از رهبر شيعيان نيجريه در ذهن تان نقش بست؟
شلليخبزرگواررابهمانندائمههدیواجدادشمظلومدیدم.شخصيتیباوقاروآرامداشت،حرکاتومتانتشيخ
برایمجالببود.اوانسللانیپرتالشودارایهدفیواالومقدسبود.اوهدفشرافرهنگسازیونشرفرهنگناب
اهلللبيتقراردادهحتیدرهمينچندروزیکهباهمبودیمتالشداشللتفرهنگاهلبيت)عليهمالسللالم(رامعرفی

کند.
منشرمندهمیشوموقتیکهبهمنهممثلشيخزکزکیخادمفرهنگرضویبگویند.شخصيتمحبیمثلاو

کجاوماهاکجا...اوخادمواقعیفرهنگرضویاست.
چه تعريفی از اصطالح خادم نمونه فرهنگ رضوی داريد؟

خادمامامرضا)عليهالسالم(بودنتنهابهحضورفيزیکیدرحرمنيست.انسانتنهابُعدجسمینداردبلکهروحنيزدارد،
خادمبودنفقطایننيستکهجسمماندرحرمامامرضا)عليهالسالم(باشدبلکهروحماننيزبایدباامامهشتممانوس
باشد.اگرروحمانهميشللهدرحرمرضویپروازکند،اثرشماندگارتروکاراترازحضورفيزیکیاست.اگراخالق
وسلليرهرضویرادرزندگیمانپيادهکنيموزندگیمارنگوبویرضویخواهدگرفتآنوقتمانيزخادمامام

رضا)عليهالسالم(هستيم.
اگرکسللیبابرپاییفعاليتهایدینیوزندهنگهداشتنفرهنگاهلبيت)عليهمالسللالم(دردیگرکشورهاکهشرایط

فعاليتدرآنجانسبتبهایراندشوارتراست،تالشکندیعنیخادماینفرهنگاست.
امس�ال در جش�نواره امام رضا)عليهالسللالم( از ش�ما به عنوان خادم نمونه فرهنگ رضوی تقدير شد. چه 

فعاليت ويژه ای در اين زمينه انجام داده ايد؟
مللندرحوزهفرهنگرضللویپژوهشهایبسللياریانجامدادهاموبللهعنوانمحققوپژوهشللگردرخيلیاز
برنامههایمرتبطحضوریافتم.علتارادتمبهامامرضا)عليهالسالم(بهخاطرعالقهخاصبندهبهروشتربيتیواخالق
فردیوخانوادگی،علیبنموسللیالرضا)عليهالسللالم(بودهکهمرابسلليارمبهوتکردهاسللتوهمينباعثشدهکه

تحقيقاتیدربارهایشانانجامدهموحاصلآنهارادرقالبپژوهشهاییارائهکنم.
مردم افغانستان تا چه اندازه با فرهنگ و معارف رضوی آشنايی دارند؟

باتوجهبهفضایکشورهایاسللالمیونيازجوامعمسلمانبهویژهکشورافغانسللتانبندهبردومسئلهتربيتیاز
جملهتکریمشللخصيتهاودوممحبتومهرورزیاهلبيت)عليهالسالم(بسيارتأکيدداشتم.ایندوروشتربيتیاگر

درجوامعاسالمیوانسانیرعایتشودبسياریازمشکالتکنونیبشرازبينخواهدرفت.
مردمافغانسللتانبهفرهنگرضویبسيارعالقهمندندودرآنجافعاليتهایمختلفیازجملهبرپاییمراسمهای

شهادتوميالدائمهاطهاررابرگزارمیکنند. 
چه ايده هايی برای ترويج فرهنگ رضوی در افغانستان در ذهن داريد؟

بندهایدههایزیادیبهذهنممیرسد،ازجملهاینکهجشنوارهامامرضا)عليهالسالم(رادرافغانستانگسترشدهيمو
همينبرنامههاراآنجانيزبرگزارکنيم.

افغانسللتانکشللوردوسللتوهمسللایهایراناسللتوهمزبانیماباایرانيانیکیازنقاطقوتماناست،حتیدر
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جشنوارههاییکهدرافغانستانبرگزارمیشللود،ایرانيانزیادیحضورمییابندبنابراینمامیتوانيمبحثدهه
کرامتوجشللنوارهبينالمللیامامرضا)عليهالسللالم(رادرافغانستانعموميتببخشلليموباتوجهبهقرابتفرهنگی
دوکشورجشنوارهرابهطورگسللتردهدرافغانستانبرگزارکنيم.یادمهست5سالقبلجشنوارهقرآنوحدیث
جامعهالمصطفیالعالميهدرافغانسللتانبرگزارشللدوهماکنونبعدازایرانبيشللترینتعدادشرکتکنندهدر
اینجشللنوارهازافغانستانهسللتندلذامنخواهشمیکنماینفضابرایمابخصوصدردانشگاههاایجادشود
همچنينخادمانفرهنگرضویکهدراینجشللنوارهتقدیرمیشللوندبهعنوانسللفيرانرضویبهکشورهای

دیگرنيزاعزامشوند.
مردم افغانستان تا چه اندازه امام رضا)عليهالسالم( را می شناسند؟

ارادتافغانستانیهابهامام)عليهالسالم(غيرقابلوصفاست،شایدنتوانارادتشانرابهزبانجاریکردولیدرکوچه
وخيابانهایافغانسللتانکهگشتوگذارکنيدعشقمردمبهاهلبيت)عليهمالسللالم(بهویژهآقاعلیبنموسیالرضا
)عليهالسللالم(رادرمییابيدخيلیوقتهامردمدرافغانسللتاندلشللانآناندازهنزداهلبيت)عليهمالسللالم(استکهشاید

کساننزدیکبهمزارآنهانباشند،بنابراینمردمافغانستاندغدغهوعالقهزیادیبهمسائلدینیدارند.
مردمدراعياد،جشللنها،وسوگواریهایائمه)عليهمالسللالم(مراسللمهایویژهبرگزارمیکنندوحضورشانبسيار
پررنگاستوبنابرایناینحضورپتانسيلخيلیمؤثریاستکهمیتوانيمازآناستفادهکرد.حتیاهلسنتهم

بهاهلبيت)عليهالسالم(احترامگذاشتهوآنهاراالگویخودمیدانند.
مابایدبهحفظوحدتدربينمسلمانانتأکيدزیادیداشتهباشيم.منشاگردانیداشتهامکهابتدایتحصيلشان

نگاهمثبتیبهشيعياننداشتهاندودرحينتحصيلنظرشانتغييرکردهاست.
یکیازنکاتیکهخودبندهدرتحقيقاتممدنظرقرارمیدهمایناسللتکهدرپژوهشهایمرامحدودنکنموآنرا
دراختيارشلليعهوسنیوحتیغيرمسلمانهاقراردهمچراکهامامرضا)عليهالسللالم(متعلقبههمهمردممسلمانو

جهاناست.
جشنواره را چطور ديديد؟

جشللنوارهامامرضا)عليهالسالم(راسراسرنورورحمتیافتمجشللنوارهایکههمهانرژیخودشرادرراهنشرفرهنگ
رضویگذاشللتهاست.یکیازنکاتجذاببرایماینبودکهباوجوداینکهتعداددستاندرکارانجشنوارهکمبود

اماباایمانوتالشکارشانراانجاممیدادند.
جشللنوارهظرفيتباالییداردکهدرایرانخيلیخوبپوششدادهشدهاستوانصافابهیکفرهنگتبدیلشده
اسللت.ولیبایدبرایبخشبينالمللفکراساسللیکردتاجایگاهواقعیخودراپيداکند.بایدسللعیشودازنقاط

مشترکبيشتراستفادهشودتادنيابهاینجشنوارهنگاهویژهداشتهباشد.
واقعيتایناستکهحضوردراینجشنواره،توفيقوسعادتبزرگیبود.

حرم كه می رويد،امام رضا)عليهالسالم(را  به چه صفتی می خوانيد؟
امامرئوف.منزمانیکهقمبودمافتخارخادمیوکفشداریحرمحضرتمعصومه)سالماهللعليها(کریمهاهلبيت)عليهم
السللالم(راداشتم.دوستیداشتمکههروقتمیخواستمعازممشهدشومبهمنمیگفتوقتیضریحموالرادیدی

سالممرابهامامرئوفبرسان.ازآنزماناینلقبهميشهدرذهنمماندهاست.
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باتوجهبهضعفهاییکهانسللانداردوحتیممکناسللتبهقولوقرارهاییکهباامامگذاشتهوفانکندولیامام
آنقدررئوفهستندکهبازاجازهحضوروشرفیابیبهحرمشانرابههمهماعطامیکنند.

چه دعايی در حرم كرديد؟
رفعمشللکالتمردمبهویژهبازگشتآرامشوامنيتبهکشورموهمچنينسالمتیپدر،مادروهمسروخانواده

ام.یکیازآرزوهایمایناستکهپدرومادرمرامشهدبياورمتاآنهامدتیرادرجوارامامهشتمميهمانباشند.
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شوق زیارت عالمه جبل عاملی را به مشهد کشاند
روایت عالمه جبل عاملی از پرواز بر حرم امام رضا )عليهالسالم(

باردیگربهزیارتعالمیازتبار»ابوتراب«میروم.عالمهایکهازنسلللعلیاسللتونامشبانگارشتاریخپيامبر
برسرزبانهاافتاد.

عالمهسيدجعفرمرتضیبرایدومينمرتبهميهمانجشللنوارهبينالمللیامامرضا)عليهالسالم(شدهاست.اوگرچه
اینایامدورانبيماریراپشتسرمیگذارد،امابهقولخودشنمیتوانددعوتبانيانخدمتبهامامرضا)عليهالسالم(

رابیجواببگذاردوازبيروتبهشوقزیارتضامنآهووشرکتدراختتاميهجشنوارهعازممشهدمیشود.
اینبارکهدرشللهرامامرضا)عليهالسللالم(بهدیدارعالمهمیروم،دوتنازدوستانهمراهمهستند،خادمانجشنواره
کهدوسللتدارندایشانرامالقاتکنند.زانوزدندرمحضربزرگترینسيرهنویسپيامبر)صلاهللعليهوآلهوسلم(ویکیاز
نوادرتاریخنگاریبرایدوستانمسختاست،شایدچونمثلمنتجربهدیدارهایمتعددرانداشتهاندوازروحيه

عالمهبیخبرند.
عالمهازحالوهوایدوسللتانمتوجهحالآنهامیشللودووقتییکیازهمراهانمیگویدابهتشماماراگرفته

است،باهمانفارسیدستوپاشکستهوبالبخندمیگوید:ابهتشماهممراگرفت!راحتباشيد.
ضبطراروشللنمیکنموبرایاحتياطگوشللیرارویحالتضبطمیگذارم،اینبهانهایاسللتتاایشانفضای
سنگيناتاقرابامزاحی،صميمیکند،میپرسداینهافروشیاست؟میگویم:نه!بهقولخودشمابهتکنولوژی
نمیتواناعتمادکرد.میخنددومیخواهدتاسللرصحبترابازکنيموپرسشللگرباشلليم.حضورشرادرشهرم

خوشآمدمیگویم.میگوید:مشهدشهرماست...
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مالقاتبا»عالمه«دریکیازهتلهایمشهددرحوالیحرمرضویصورتگرفتوایشانعلیرغمحالنامساعد
وسرفههایپياپیبازهمتواضعپيشهکردندوپاسخگویسواالتمابودند.

 شما به مناسبت تاليف كتاب زندگی سياسی امام هشتم)عليهالسالم( به عنوان خادم  نمونه فرهنگ رضوی 
تقدير ش�ديد. اجازه بدهيد درباره همان كتاب پرسش�گر باش�م. چرا تصميم گرفتيد اين كتاب را به 

رشته تحرير درآوريد؟
-درتاریخسياسیزندگیامامرضا)عليهالسالم(،موضوعوالیتعهدینقشمهمیدارد.امانکتهایکهدرماجرایحيات
سياسللیامامهشتمموردپرسشقرارمیگيرد،ایناستکهپذیرشدسللتيارییکحاکمظالم،بامبانیفکری
وفقهیشلليعهسازگارینداردودرمکتباهلبيت)عليهمالسالم(ازمحرماتاسللت.پسچگونهاستکهاماممعصوم
والیتعهدیمامونعباسیرامیپذیرد؟مامونمردیاستکهبرایبهدستآوردنخالفتوپادشاهیبرادرخود
رابهقتلرسللاندهوحقحکومتراازاهلبيت)عليهمالسللالم(غصبکردهاست.بایدبهاینشبههدربارهحضرتثامن
الحجج)عليهالسالم(پاسخدادهمیشد.زیرایابایدنعوذباهللازامامتعلیبنموسیالرضا)عليهالسالم(دستبرداریمیااینکه
پاسخاینتناقضرابيابيم.بنابراینبرایتحکيمعقيدهخود،شيعيانواثباتحقانيتاهلبيت)عليهمالسالم(بهتحقيق

دربارهاینمسالهپرداختم.
  چه پاسخی برای اين سوال يافتيد؟

-شيعهومعتقدینبهامامتاهلبيت)عليهمالسللالم(بایدبرایپذیرشهرمسالهاعتقادیوکالمیدليلداشتهباشند.
اینطورنيسللتکهبدوندليلسخنیرابپذیرند.اینامتيازتشلليعبردیگرادیانومذاهباست.بههميندليل،

دستبهکاربراییافتنپاسخبرایاینپرسششدم.
اماماجراازاینقراراسللت؛شللرایطيکهبرايماموندرآندورهوجودداردباعثميشللودتادرتنگنايسياسي
شللدیديقرارگيرد.بخشاولاینمشکالتسياسيکهمامونباآندستوپنجهنرمميکندبهنارضایتيمردم

برميگردد.
اینوضعيتبهابتدايتشللکيلحکوتعباسلليمرتبطاسللت.عباسلليانازهمانابتدايتشللکيلحکومتبا
شعاربازگشللتبهدینورهایيازجاهليتونيزخونخواهياهلبيت)عليهمالسللالم(واردعرصهسياسلليشللدندامااز
همانابتداکهحکومترابهدستگرفتندازشعارهايخودفاصلهگرفتهومشخصشدکهاسلوبهایيکهآناندر
سياسللتهايشللانبهکاربردندباآنچهدرمرامنامهخویشبهمردمعرضهکردهبودندبسيارمتفاوتبودوحتي
ستميکهبهمردموآلعليواردکردندبسيارعميقتروچشمگيرترازمصيبتهایيبودکهامویانبرمردمتحميل
ميکردند.اینمشکالتازهمانابتدابرايمردمشروعشدودردورههايبعدبرميزانآنافزودهشد.اینجنایات
دردورههارونالرشلليدبهحديرسيدکهبرخيبهاینباوررسيدندکههارونناصبياست.اینوضعيتباعثشد

تادرگوشهوکنارکشوراسالميمردمدستبهقيامبزنند.
وهرکسازخاندانپيامبرکهپرچممبارزهباعباسيانرابهدستميگرفتبسياريازمردمبااوهمراهميکردند.

دراینرابطهگفتهشدهکهدرجنگمامونباابوالسرایاحدود200هزارنفرکشتهشدند.
عالوهبللرنارضایتيمردم،مامونازناحيهدیگر،نيزبامشللکالتعدیدهمواجهبود.جنگهايدرونيعباسلليانو
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درگيريمامونبابرادرشوکشللتهشدنامينبهآنشکلکهسللرشرابریدندوتوهينکنندگانبهبرادرجایزه
دریافتميکردندباعثشدتاجایگاهاودربينعباسيانمتزلزلشود.

اینمجموعهعللباعثشللدتامامونبرايرهایيازاینشللرایطبهحبعلي)عليهالسللالم(تظاهرکند،وسياسللتهاي
نرمتريرادرارتباطبامردمدنبالکندواینگونهنشاندهدکهدشمناهلالبيت)عليهمالسالم(پيامبرنيست.

بيشللکقصدمامونازایننمایشلليکهبللهراهانداختهبللودفریبمردمبود.درراسللتايهمينسياسللتهاي
فریبکارانهاشبهامامرضا)عليهالسللالم(،خالفتوسللپسوالیتعهديراپيشللنهادکرد.منملليخواهماینجملهرا
اینگونللهاصالحکنمکهمامونوالیتعهديرابهامامرضا)عليهالسللالم(پيشللنهادنکللردبلکهامام)عليهالسللالم(رامجبوربه
پذیرشآنکرد.یقينادليلواگذارياینمنصببهامامسللوءبرداشللتازایناتفاقاست.مامونازطرحواجرایي
کللردنوالیتعهديچندهدفرادنبللالميکرد؛یکیازاهدافاینبودکللهادعايآلعلي)عليهالسللالم(مبنيبرحق
خالفتداشللتنراسلللبميکردچراکهبزرگآناندرکنارخليفهقرارگرفتهاسللت.بنابراینعدممشللروعيت
حکومتبنيالعباسدرنزدشلليعيانمختومميشداینمهمترینهدفمامونازماجرايوالیتعهدياستچرا
کهجامعهشيعيکههميشللهگروهمعترضبهجریانخالفتنامشروعاستبااینکارعمالبهسکوتوخاموشي

کشيدهميشدند.
امام)عليهالسالم( چه پاسخی به طراح اين ماجرا دادند تا شيعه گرفتار سياست بازی مامون نشود؟

امام)عليهالسالم(ازهمانلحظاتاولروشنکردکهسياستتحميلوجبرماموناستکهامامرابههجرتبهخراسان
کردهاسللت.دراینماجراحتياگرچيزيهمنميگفتمردمخودمتوجهاجباريبودنپذیرشوالیتعهديمي
شللدند،چراکهوقتيميبينندفرديبهلحاظاجتماعي،فرهنگيوعلميسللرآمدخاندانپيامبروامتاسالمي
اسللتودرسنپنجاهسالگيوليعهدخليفهجوانيميشودکهتنها30سللالسنداردوبرايرسيدنبهخالفت



81 رایحه رضوی 3

ازبردارکشلليهمدریغنکردهاست،متوجهميشللدندکهایناتفاقتنهایکبازيسياسياستکهخليفهبهراه
انداختهاست.شللبههايکهممکنبوددراینزمينهبهوجودبيایداینبودکهامام)عليهالسالم(طمعبهدنياداردومي
خواهدبعدازمامونبهحکومتبرسللدکهاینشللبههبسياربعيداسللتچراکهامامرضادرعصرخویشبهزهد،

تقوي،عقلوحکمتو...مشهوراست.
نکتهدومایناسللتکهامام)عليهالسالم(ازهمانابتداسياستيرادرپيشگرفتندکهماموننتواندآنچهراميخواست
بهدسللتآورد.سياستهایامامدراینبرههبسللياردقيقوحسابشدهاسللتمثالدرروزبيعتشرطمیکنند
کهدرامورسياسللی،عزلونصبهادخالتینکنند،اینشرطامامنشللاندهندهایناستکهامامقلبانسبتبهاین
والیتعهدیرضایتیندارند.امامدرسندوالیتعهدیمکتوبمیکنندکهباتوجهبهعلمغيبیکهماداریممیدانم
کهاینامرشدنینيستومنمجبورشدمکهآنرابپذیرم.آنچهامامدرسندوالیتعهدینگاشتندتمامنقشههای

مامونرانقشبرآبکرد.
 نگاهی كه شما در نگارش زندگی سياسی امام هشتم)عليهالسللالم( داشته ايد همان نگاه كالمی و اعتقادی 

است كه در نگارش»الصحيح من سيره النبی االعظم)صلاهللعليهوآلهوسلم(« داشتيد؟
وقتیقراراستازتاریخزندگیپيامبریااماممعصومیبنویسی،بایدبهایننکتهتوجهکردکهاویکانسانمعمولی
نيسللت.کتابهاییکهمننوشتمرانگاهکنيد،روایتتاریخزندگییکسياستمدارصرفنيست،بلکهپيامبروامام
یکانسللانالهیاست!یکانسانعادینيسللتکهبخواهيمروایتگرزندگیسياسیاوباشيم.سياست،اخالق،
حکومت،احکامحکومتیواجتماعیپيامبروامام،»الهی«اسللت.سيرهنگاریبرایشخصیمثلپيامبرکههمه
حرکاتوسکناتشبرنامهسعادتانساناستبایدهمراهباتحليلکالمیباشد.سيرهنویسپيامبربایدعلومروان
شناسی،جامعهشناسی،طب،جغرافياوتاکتيکجنگیرابداندنهاینکهروایتگرتاریخازمنابعدیگرانباشداگر

مقصودازتاریخنویسیبرایپيامبرروایتصرفاستکهدرسایرکتابهانوشتهشدهاست!
دليلللمنبرضللرورتآگاهیتاریخنگارزندگیپيامبرواهلبيت)عليهمالسللالم(براینعلومایناسللتکهبراسللاس
اعتقاداتما،اینبزرگوارانبرهمهعلوماشرافداشللتند.حالاگرکسیبيایدوبگویدفقطتاریخبنویسيمبهنظر
مناشللتباهمیکندزیرانمیتوانمهمترینبخششخصيتپيامبر)صلاهللعليهوآلهوسلللم(یاامام)عليهالسالم(،یعنینبوتو
امامتراازاوجداکرد.منبرهميناسللاسوبااعتقادبهمبانیکالمیشلليعهبهزندگیاهلبيت)عليهمالسللالم(وتاریخ

زندگیآنهارفتهام.
مللنعلمرابرایحقيقتمیخواهللم.درآخرتنمیتوانمبگویممنبرایرضایدیگرانکتابینوشللتمبلکهباید

رضایتخداوندرادرنظربگيرم.
 چرا امام هشتم)عليهالسالم( در بين علمای خطه لبنان از ويژگی خاصی برخودارند به گونه ای كه كتاب های 

متعددی از سوی آنان برای ايشان به نگارش در آمده است؟
شلليعيانلبنانبادیگرشلليعياندراعتقادبهامامانفرقیندارند.امااینکهچراحضرترضا)عليهالسللالم(؟بایدبگویم
کهامامرضایکخصوصيتویژهدارندکههرکسبهامامتایشللاناعتقادداشللتهباشللد،شيعهخالصاستوبه
انحرافاعتقادیگرفتارنشدهاست.بههميندليلاستکهفضليتزیارتثامناالئمه)عليهالسالم(حتیاززیارتامام
حسين)عليهالسللالم(همباالتراست.درزیارتامامرضا)عليهالسللالم(تنهاعاطفهجریاننداردبلکهمحبتهمراهباآگاهیو
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ارتباطپایدارجریاندارد.محققانلبنانیهمبنابهایناعتقادبهامامهشتم)عليهالسالم(عالقهخاصیدارند.
 اجازه بدهيد فضای گفت وگو را به سمت و سوی خودمانی تری ببريم. در ابتدای ديدار فرموديد»مشهد 

شهر ماست« می خواهم دليل اين گفته شما را بدانم.
زمينوهرآنچهدرآناستازخداست.مرزهایجغرافياییرابشرگذاشتهاستوگرنهزميندرنگاهمعرفتیازآن

خداستوبشرحقداردازآناستفادهکند.ازاینجهتمیگویممشهدهمشهرمناست.
 ماخودمان هم مستاجر امام رضا)عليهالسالم( هستيم 

همينطوراست.

 بهترين خاطره ای كه از سفر به مشهد داشتيد را برايمان بازگو می كنيد؟
بهتریمخاطرهزمانیبرایمناتفاقمیافتدکهزیارتامامرضا)عليهالسللالم(رامیخوانمچونمضامينزیارتبسلليار
َوَجَحُدوابِآیَاتَِکَو لُوانِْعَمَتَکَواتََّهُموانَِبيَّللکَ َِّذیَنبَدَّ الَْعِنال متعالیاسللت.وقتیبهاینجملهمیرسللمکه»للَُّهمَّ
للٍد«خيلیتاثيرعميقیبرمنمیگذارد.هروقتدرلبنانویا َسللِخُروابِإَِماِمَکَوَحَمُلواالنَّاَسَعلَیأَْکَتاِفآِلُمَحمَّ
درمشللهددلمهوایامامرضا)عليهالسللالم(رامیکنداینیکخطاززیارترامیخوانمواینلذتبخشترینخاطره

زیارتاست.زیرااینبخشزیارتبهمامیفهماندکهچهمصایبیبرسرائمه)عليهمالسالم(آمدهاست.
 می توانم از ماجرای آن زيارت آسمانی هم بپرسم؟

-کدامزیارت؟
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 پرواز بر فراز حرم!
بله!نوروز94بهدليلسللردیهواوکسالت،سللفربهمشهدبرایمدستنيافتنیشدهبود.امابایدبهدیدارحضرت
میشللتافتم.ازقمبهفرودگاهآمدموراهیمشهدشدم.ایندرحالیبودکهسرمایهواخيلیبرایمخطرناکبودو
آنموقعهوایمشهدخيلیسردشدهبود.بهفرودگاهمشهدکهرسيدیمخلبانگفتامکانفرودنداریم.بنابراین
برفرازحرمزیارتکردوماازهمانآسللمانزائرآقاشدیم.وسپسبهتهرانبازگشتيم.امامرضا)عليهالسالم(امامرئوف

وکریماست.عرضارادتیبودوباکرامتشپاسخگفت.
 به چه مناسبتی حضور در جشنواره امام رضا)عليهالسالم( را پذيرفتيد؟

بهعنوانخادمفرهنگرضویبهاینجشنوارهدعوتشدم.
 به عن�وان خادم فرهن�گ رضوی چه پيش�نهادی برای متعالی ش�دن جش�نواره بي�ن المللی امام 

رضا)عليهالسالم( داريد؟
بایدمباحثیراکهدوستاندرجشنوارهدنبالمیکنندبانگاهیعالمانهبررسیشود.1

1-گفتوگوازطيبهمروت
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بانوی شاعر پاکستانی: 
خاک پای زائران امام رضا)عليهالسالم( را سوغات می برم

تحسینه زهرا: مالئک هم به مشهد غبطه مي خورند 
نشسللتهبودمدرالبيهتل.تندتندزیرلب»امنیجيب«ميخواندمتاوقتکمنياورموبتوانمهمهمصاحبههاي
اینچندروزراانجامدهم.درهمانحينبودکهصداهاییبهگوشللمرسلليد.صداهاییکهکمیناآشللناسللخن
میگفتند.انگارفارسللینبودامابرخیکلماتششبيهزبانخودمانبود...ناخواستهسرمرابرگرداندمسمتصدا.
سللهخانمرويکاناپههایآنطرفنشستهبودندوسختمشغولحرفزدنبودند...طوريکهحتيمتوجهنگاه

هایخيرهوماتمنهمنشدند.بهسمتشانرفتموسالمکردم...
وايخدايمن،انگاردونفرازآنهارامیشللناختم.درسللتاسللت؛یکی»مدیحهرسللول«ميهمانسللالقبل
جشللنوارهامامرضا)عليهالسللالم(بودودیگریخانمعربمترجم.آنسومیاماانگارميهمانتازهواردجشنوارهامسال

بود؛چراکهایننخستينباربودکهمالقاتشمیکردم.
بهسللمتشللانکهرفتمهرسللهبامهربانيبهرویملبخندزدندوخيلیزودمرادرجمعگرمشانپذیرفتند.انگار
سالهابودکهميشناختمشللان.ازبودندرکنارشانحسخوبيداشتمواحساستازگيميکردم.ميهمانتازه
واردهمانابتداخودشرامعرفیکرد.او»تحسينهزهرا«ازپاکستانبودوگفتکهامسالبراینخستينباراست

کهدرجشنوارهامامرضا)عليهالسالم(شرکتکردهاست.
اینسللهنفرهممثلبقيهپاکسللتانيهاخونگرمومهربانبودند.اینراازطرزرفتارشانبهراحتيميشد،فهميد.
خيليزودبامنانسگرفتندودرجمعصميمیخودراهدادند.مشتاقبودمباآنحسنوخلقنيکوییکهداشتند
زودترمصاحبهامراآغازکنم؛چراکهمیدانسللتمحتماصحبتهایدلنشينوشيرینیبرایگفتندارند.ميهمان
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تازهواردخيلیزیباسللخنمیگفتوطبعیشاعرانهداشللت.حتیقبلازآنکهبگویدشاعراستازنحوهسخن
گفتنشميشدحدسزدایننکتهرا:

خيلي خوش�حالم شما را در مش�هد مالقات مي كنم من و مخاطبانم مش�تاقانه منتظريم درباره شما 
بيشتر بدانيم. لطفا كمي از خودتان بگوييد... 

من»سيدهتحسينهزهرا«متولدسللال1960اهلشهرالهورپاکستانوازنسلامامصادق)عليهالسالم(هستم.فوق
ليسانسزبانوادبياتاردودارمودردانشگاهپنجابدروساسالميراتدریسميکنم.البتهاستادیاررشتهزبان

وادبياتاردويدانشگاهدولتيبانوانشهرالهورنيزهستم.
شما در جشنواره امام رضا)عليهالسالم( حضور داريد از تجربه دلچسب كار كردن براي امام هشتم بگوييد...
منمداحوسللخنراناهلبيت)عليهمالسالم(هستم؛اماآنچهباعثشدهبهاینجشنوارهدعوتشومشعرهایياستکه
دربارهامامرضا)عليهالسالم(وخواهرگرامیشانحضرتمعصومه)سالماهللعليها(گفتهام.فعالهمدرحالنگارشیککتاب
دربارهبانويشهرقمهستمکهاميدوارمبهزودیتکميلشودتابتوانمعالوهبرشاعری،توفيقنویسندگیدرباب

اهلبيت)عليهالسالم(راهمکسبکنم.
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... 
ومترجماشللعاراورابرايماترجمهميکند:»حضرتمعصومه)سللالماهللعليها(درباغرسللالتیکگلهستند/دختر
معصوميکهبهعصمتمشللهورند/اوتفسيريازقرآناست/برادرشللانعلي)علیبنموسیالرضا)عليهالسالم(
استوپدربزرگشانهمانسانبزرگيبهنامعليبنابيطالب)عليهالسالم(/هرچهباشيدهمهبهایندرگاهميآیيد/

چونحکمخداونداست...«.
درباره امام رضا)عليهالسالم( هم شعر گفته ايد؟

باشنيدناینحرفاشکیگرمدرچشمهایشمیدرخشد.وقتيکسياینطوردلشکستهاشکبریزددلمبیتاب
میشودوبهیادآنجملهمشهورميافتم:»خدارادرچهدیدي؟درقلبهايشکسته«.

اوشللعرشرابهاردومیخواندواشللکمیریختواینوسطمترجمبهزیباییاشللعارشراترجمهمیکرد:»به
نامخداوندبخشللندهومهربان/قافلههايرضويروانهیخراسانشللدند/اینهماندریاستکهآرامشابدی
آنجاسللت/آقامنبرایزیارتشمابيتاببودم/دلمميتپيدوقتيقرارشللدبهزیارتتانبيایم/شمامرابهدرگاه
خودخواندیدبرایتمناکردن/ايامامرضا!تومراصداکرديومنآمدمبهزیارتت/وآنچنانآراسللتهشللدهدیار
مشللهدوقم/مالئکهمبرایاینحالوهوابيتابند/اینجاهمانمکانیاسللتکهجبرئيلنيزبهالتماسمیگوید:
/مرابهغالمی،بگذاردراینجابمانم،بهخاطرخدا/کسیکهاسيروالیتتوستموال/دردنياکسیهرگزبهخاطر
امرارمعاشنزدتونمیآید/برعریضهیمنامضاءبزنيدموال/شللرمندهایاینجاآمدهبرایدعانزدشللما/بيماران
ميگویندفقطایندررابرایشللفابرگزیدیم/مریضعشقهسللتم،آقابرمنکرمفرما/فقطبگذاردرقدمگاهشما
بمانمبهخاطرخدا/موال!جاممحبترابهمنبنوشللان/اینعاشقان،موال!آمدهاندبرایوالیتتو/وتحسينهحاال

ازشمامیطلبدزیارتکربالونجف/دستهایمنبرایهميندعااینکگشودهشدهاند«.
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از احساستان درباره سفر به مشهد و زيارت حرم امام رضا)عليهالسالم(بگوييد.
_تحسللينهکههنوزاشکدرچشمانشمیجوشيد_،گفت:مشللهدکههستمحسمیکنمدرعرشمودرهفت
آسللمانپروازمیکنموقتیبهدرگاهاماممیرومحضورمالئکهرااحسللاسمیکنم.میدانممالئکهمبهمشهد
وحرمامامرضا)عليهالسللالم(غبطهمیخورند.منیقيندارمامامرضا)عليهالسللالم(اسللمهایمارامینویسندومارادعوت
میکنند.مادرهرکجایجهانکههسللتيمصدایمانمیکنندتابهسویشللانبشللتابيم.منبهامامرضا)عليهالسالم(
سالممیکنموبهکسانیکهدرکشوراوزندگیمیکننددرودمیفرستم.راستشهميشهبهحالایرانیهاغبطه

خوردهامچراکهآنهاالیقوشایستهميزبانیازامامهشتمشدهاند.
درقلبللمیقيندارمهرکسلليواردحللرمامامرضا)عليهالسللالم(ميشللودخداوندنظرویژهبللهاودارد.منخاکپاي

زائرانشانراازحرمبرداشتهاموچشمهایمرابااینخاکمتبرککردهام.
دعايی كه در حرم مطهر كرديد را به ما هم می گوييد؟

دعاکردمعلمیکهدرجوارعالمآلمحمد)صلاهللعليهوآلهوسلم(درمشهدوجوددارددامانمارانيزپرکند.پاکستانیهای
زیادیدرقمومشللهددرحالتحصيلندوازعلمبینهایتامامووخواهرشللانبهرهمندمیشللوند.اسمتکتک

دوستانواقوامراپيشامامرضا)عليهالسالم(بردهاموسالمودعایشانرابهامامرساندهام.

ش�ما هنرمنديد و روحيه لطيف ش�اعرانه داريد دلمان مي خواهد توصيف امام رضا)عليهالسللالم( را از زبان 
يک بانوي هنرمند پاكستاني بشنويم.... 

امامرضا)عليهالسللالم(رارضاخطابمیکنند.زیراهمانطورکهدرروایاتآمده:هماهلدنياازایشللانراضیهستندو
همعرشيان.
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امام)عليهالسللالم(خودشللانخطاببهعبدالعظيمحسنیازاصحابشللانمیفرمایند:ایعبدالعظيم!ازسویمنبه
دوستانمسالمبرسانوبهآنهابگوکهشيطانرابهخودراهندهندوبهآنانبهخاموشیوترککردنستيزهجویی

وآنچهبهکارشاننمیآیدورویآوردنبهیکدیگرفرمانبده،چراکهاینکارموجبنزدیکشدنبهمناست.
همچنينبگوکهخودرابهدرافتادنبایکدیگرمشغولنسازندکهمنباخودعهدکردهامهرکهچنينکندویکی
ازیارانمرابهخشللمآوردازخدابخواهمسللختترینعذابرادردنيابهویرساندودرآخرتدرشمارزیانکاران

باشد.
آنهاراآگاهسللازکهخداوند،نيکوکارآنهاراخواهدبخشلليدوازبدکارشاندرخواهدگذشت،مگرکسیکهبهخدا
شللرکورزد،یادوستیازدوستانمرابيازارد،یابدخواهیاورابهدلگيرد،کهاگرچنينکندخداونداورانبخشاید
تازمانیکهازایناندیشهبدبازنگردد،اگربازگشتچهبهتر،وگرنهروحایمانازدلشرختبربنددوازوالیتمن

بيرونرودواوراازوالیتمابهرهاینخواهدبودومنازاینسرنوشتبدبهخداپناهمیبرم«.1
ونيزامامرضا)عليهالسللالم(میفرمایند:»کسللیکهبهزیارتمنمیآیددرسهجابهدیداراوخواهمرفت.هنگامیکه
کتابها)نامهاعمال(بهدستهایراسللتوچپدادهمیشود،دروقتنهادناعمالدرميزانودرهنگامعبوراز

صراط«.
زیارتامامرضا)عليهالسللالم(آنقدرارزشمنداسللتکهرسولگرامیاسالم)صلاهللعليهوآلهوسلللم(میفرمایند:اینفرزندمن

کسیاستکهثوابزیارتویبرابرباهفتادحجمیباشد.
آیتا...شوشللتریمیفرمایند:یکباردرجوارضریحمقدسامامرضا)عليهالسللالم(بودمکهدیدمیکدسللتازضریح
بيرونآمدوچندینخطشللعرنوشت.وقتیمنشعرهاراخواندمدیدمنوشتهشده:هرکسیکهازخداوندمتعال
میترسللد،یادردنياترسوواهمهایدارد،بهاهلبيت)عليهالسللالم(ابرازارادتوباآنهادوسللتیکند،ودرهمسایگی
امامرضا)عليهالسللالم(سللکونتکند.کهامامرضا)عليهالسالم(،آنچناننسللبتبهزیارتکنندگانشانمهربانمیباشند
کهمیفرمایند:درروزمحشللرکههرکسیفقطمشغولخودشمیباشدامامرضا)عليهالسالم(زیارتکنندگانخودرا

میجویند،تاازشفاعتآنحضرتبرخوردارشوندوایشاندستآنهارامیگيرندوواردبهشتمیکنند.

1بحاراالنوارجلد27
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وقتي ب�راي آخرين بار خدمت امام رضا )عليهالسللالم( براي زيارت برس�يد در وداع به ايش�ان چه خواهيد 
گفت؟

مردمایرانسعادتمندندکههرزمانمیتوانندحرمامامرازیارتکنند،ولیماسالهاانتظارمیکشيمتااینافتخار
روزيماشللود.وقتيزمانجدایینزدیکمیشود،فقطهمينخواستهرادارم،که:»موالباردیگرمارابهبارگاهت
بطلبودردنياباعثنجاتماباشودرآخرتهمبرمارحمتداشللتهباش.شمافرزندرحمتللعالمينوبرایما
مایهرحمتهستيد.موالیمن!بارهامارانزدخودبطلب.وزمانیکهازدنيارفتيم،قبرهایمارابانورخودمنورو
روشنفرما.موالبهمنعلمیعطافرماکهازمنبرحسينی،علمشماراگسترشدهم.منشاگردانزیادیدارمکه

برایشماکارمیکنند،آنهارایاریفرما«.
اميددارمکهامامرضا)عليهالسالم(ازماراضیشوندومابتوانيمدرراهاحيایاوامرشانکوشاباشيم.فرمانایشاناست

کهبهشيعيانماپيغامبدهکهدرهرجاهستنداوامروسيرتمارازندهنگهدارند.
چه سوغاتی از مشهد با خود به الهور خواهيد برد؟

قدریخاکپایزائرانامامرضا)عليهالسالم(؛کهبرایخودم،خانوادهودوستانممیبرم.
دراینسفرروزی،ميهمانمهمانسرایامامرضا)عليهالسالم(بودیممنازنانهایآنجابهرسمتبرکبرداشتم،خشک

کردمتابرایخانوادهودوستانمببرم.
پاكس�تانی ه�ای زيادی را در ح�رم مطهر رضوی دي�ده ام و ارادت هايی كه به س�احت امام هش�تم 

می ورزند. از اين ارادت ها برايمان بگوييد...
ماشلليعيانپاکستانیعاشقوشيفتهامامرضا)عليهالسللالم(هستيموقتيکسيتوفيقآمدنبهمشهدراپيداميکند
همهبهحالوروزاوغبطهميخورندچونميداننداوحتماعزیزخداوندبودهکهزائرامامهشتم)عليهالسللالم(شده.ما

امامرضا)عليهالسالم(رابينهایتدوستداریم.
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اصالازکودکياینعشقدرمابهوجودميآیدوشعلهورميشود.درمجالسومراسمهايمذهبيماحتماذکرو
یادامامهشتمهستواینعشقدررگوپیماجریاندارد.

تمامزائرانيکهازپاکسللتانبهمشهدميآیندحتمانزدیکحرمسللکونتميکنندتابتوانندازتماملحظههاي
حضوردرمشهدنهایتبهرهراببرند.

از آداب و رسوم شيعيان پاكستان هنگام بازگشت  از مشهد و  حرم امام رضا)عليهالسالم( بگوييد...
مامعموالازمشهد؛نانیانمک،بهعنوانسوغاتميبریمتاآنرادردیگغذاییميهمانيکهبهمناسبتبازگشت

ازمشهدتدارکميبينيمبياندازیموازميهمانانباغذیمتبرکشدهپذیراییکنيم.
چه عبارتي يا جمله اي از امام رضا)عليهالسالم( هست كه با شنيدنش دلتان آرام مي شود...

تحسللينهباگریهگفت:امامرضا)عليهالسللالم(جملهايدارندوميفرمایند:»پسهرکسمرابامعرفتزیارتکنددر
سهجابهدیدارشميآیم...
 حاشيه پر رنگ تر از متن

خانمعربمترجماردوزبانجشللنوارهبرایللمتعریفمیکرد:هروقتبامدیحهرسللول)دیگرميهماناردوزبان
جشللنوارهامامرضا)عليهالسالم(وتحسللينهزهرابهزیارتمیرفتيموقتیحرممیرسيدیمگاهیتحسينهازماعقب
میماندومامنتظرمیشللدیمتااوخودشرابهمابرساندیکبارکنجکاوشدمکهچراهروقتواردحرممیشویماو
ازجمعسللهنفرهماعقبمیماندتااینکهوقتیدقتکردمدیدمتحسللينهبهحرمکهمیرسدخممیشودوغبار
پایزائرانراازصحنهابرمیداردوبهچشللمهایشمیکشللدوازخاکپایزائللرانتبرکمیگيرد.اینصحنه
خيلیمراتحتتاثيرقرارداد.دربازگشللتازحرممطهردربارهاینموضوعازاوسوالکردموتحسينهزهراگفت:
منبهشفاعتگردپایزائرانامامرضا)عليهالسالم(ایماندارموبرایشفایجسموروحمازاینخاکهابرمیدارموبه

چشمهایممیکشم....



رایحه رضوی903

روایت خواندنی نویسنده بنگالدشي از نائل شدن به دو حج
دکترمحمد عبدالقدوس: رسالت جشنواره امام رضا)عليهالسالم(

 رساندن پیام رضوی به جهان است
دکترمحمدعبدالقدوسازکيلومترهاآنطرفتر،ازداکابهعشللقامامهشتم)عليهالسللالم(بهسللرزمينخورشلليد
سللفرکردهبود،احساسشبهزیارتوامامرضا)عليهالسللالم(،آنقدرزالل،نابورشکبرانگيزبودکهخيليازوقتها
درکآنبرايمنسللختمیشللد.منعشقسرشاربهسللاحتامامرضا)عليهالسالم(رادرچشللمهايخيسدکتر
محمدعبدالقدوسدیدم؛دراشللکهايزالليکهاینزائربنگالدشلليبایادونامایشانميریختودردعایيکه
اودرجللوارامامرضا)عليهالسللالم(کردهبود.وقتیازاوکهبعدحضوردرجشللنوارهبينالمللیامامرضا)عليهالسللالم(راهی
خانهخدابوددربارهاحساسللشاززیارتثامنالحجج)عليهالسللالم(پرسلليدم،بالحنبغضآلوديپاسللخداد:بهامام
رضا)عليهالسالم(گفتهاماگرچهماازشمادوریموليهميشهبهیادشماهستيمواگرشمامارانپذیریدوميهماننوازي

نکنيد،مارویبهچهکسیبياوریموبهدرخانهچهکسيبرویم؟
مسافري از داكا

دکترمحمدعبدالقدوساهلکشللوربنگالدشکهکامالمسلللطبهزبانفارسیاست،بخاطرترجمهچهارکتاب
دربارهامامرضا)عليهالسللالم(بهنامهاي»امامرضا)عليهالسللالم(بهروایتاهلسنت«،»حدیثسلسلةالذهب«،»تحقيقی
پيراموناباصلتهروی«و»زندگينامهتحليلیامامرضا)عليهالسالم(«درنهمينجشنوارهبينالمللیامامرضا)عليهالسالم(
بهعنوانخادمنمونهفرهنگرضويموردتقدیرقرارگرفتودرجشنوارهسيزدهمنيزبهمنظورشرکتدرمجمع

خادمانفرهنگرضویبهایرانسفرکردوبهعنواندبيراینمجمعنيزانتخابشد.
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نائل شدن به دو حج
نکتهقابلتوجهدربارهسللفراینباردکترعبدالقدوسایناسللتکهاوامسالراهیسفرحجبودوبقولخودشبه

برکتدعایامامرضا)عليهالسالم(توانستهمدرجشنوارهشرکتکندووهمبهسفرحجبرسد.
روایتاوازایناتفاقخواندنیاسللت:امسللالاتفاقعجيبیبرایبندهافتاد.چونبللرایحجثبتنامکردهبودمو
باالخرهپسازطیمراحلپيچيده،20اوتبهعنوانزمانپروازمازداکابهمکهتعيينشللد.فقط20روزماندهبه
سفرحج،دعوتنامهجشنوارهامامرضا)عليهالسالم(بدستمرسيدکهدرآنزمانپروازبهایران20اوتاعالمشدهبود.
خبمشللخصبودکهاگردرجشنوارهشللرکتمیکردمحتماازحججامیماندم.خيلیفکرکردموتنهاچارهرا
درایندیدمکهزمانپروازحجراجابجاکنم.اینکارمشکلدیگریداشتوممکنبودنتوانمپروازجایگزینپيدا
کنمواگرهمپيداميکردمامکانرزروبليتنداشللتم.سهروزفکرکردمویکدفعهبهیادامامرضا)عليهالسالم(افتادموبا
دلشکستهبهخودحضرتتوسلکردموازایشانخواستمگرهگشایاینمشکلباشند.آنلحظهتصميمقطعی

گرفتمدرجشنوارهشرکتکنم.
کاروانحجمادرموعدمقرردر20اوتبهمکهپروازکردومنهمهمانروزروانهایرانشدم.قبلازپروازبهسمت
تهران،ازآژانسپروازحج،خبرگرفتمآنهاگفتندچونشللماآگاهانهپروازحجراکنسلللکردیگيرآوردنرزرو

پروازخيلیمشکلاستوماهمهنوزنتوانستيمکاریبکنيمولیدرحالتالشيم.
اگراینمشکلحلمیشدمنبایستی26اوتازایرانبرمیگشتمو28اوتبهمکهپروازمیکردمواگرهمحل

نمیشدکهدیگرامکانبهجاآوردنحجواجببرایموجودنداشت.
درچنينشللرایطمبهمونگرانکنندهایکهسالهامنتظربودمبهحجبروموازآنسوآرزویدیداردوبارهایرانو
زیارتحرمهایمقدسقمومشهدراداشتمدرجشللنوارهشرکتکردمودعایمخدمتآقاامامرضا)عليهالسالم(این
بودکهخودشاندعاکنندگرهبازشللودتابتوانمحجرابهجاآورم.باالخرهبهجشنوارهآمدمودربرنامههاشرکت
کردم-بهجزمراسماختتاميهکهنمیتوانستمدرآنشرکتکنموبایدخودمرابهداکامیرساندم_ وبااطمينان
قلبیازایرانبرگشللتموقتیبهبنگالدشرسيدمسریعباآژانستماسگرفتممسؤولآژانسازآنطرفگوشی
باصدایگرمیگفت:آقابليطشللماحاضرهستوپروازشماهمان28اوتمیباشد.لطفاتشریفبيآوریدوبليط

رادریافتکنيد«.
اینچنيندعایممستجابشدومندوحجرابجاآوردم؛زیارتامامرضا)عليهالسالم(وشرکتدرجشنوارهایشانوحج
واجللبدرکنارخانهخدا.آنچهمنگفتمفقطیکنمونهازعنایاتامامرضا)عليهالسللالم(بودکههمينچندماهپيشو

درجریانبرگزاریجشنوارهامامرضا)عليهالسالم(برایماتفاقافتاد.
تولد در دباتا

دکترمحمدعبدوالقدوسدرمعرفیخودگفت:سال1975دریکخانوادهشيعهدرمنطقهدباتایشهرستخيرا
درجنوبغربیبنگالدشبهدنياآمدم.منطقهایخوشآبوهواورویایی.سللهبرادردارمکهیکیاستاددانشگاه

استودیگریپزشکوبرادرکوچکممهندسمخابراتاست.
پدرمکارمنددولتبودکهدرادارهدامپروریکارميکردوسللال2007بازنشستهشدومادرمخانهداراست.شش

سالپيشازدواجکردهامودوفرزنددختردارم.
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وضعيت مسلمانان
وقتیازعبدوالقدوسدربارهوضعيتمسلللمانانبنگالدشسللوالکردم،گفت:بنگالدشسللال1971ازهندو
پاکسللتانجداومستقلشد.90درصدجمعيت160ميليونیکشورمارامسلمانهاتشکيلمیدهندکهحدود
10هزارنفرآنهاشيعهوساکنمناطقجنوبیاند.بهعبارتدقيقترشيعياندر4شهرجنوببنگالدشزندگیمی
کنندکهاینافرادبومیکشوربنگالدشاندبقيهشيعياندرداکاپایتختوشهرهایشمالیساکنندکهاینافراد
اردوزبانهستندوازهندوپاکسللتانبهبنگالدشمهاجرتکردهاند.جالباستبدانيدوقتیبنگالدشازهندو
پاکسللتانجداشد،اغلبشيعيانبنگاليدراطرافشهرکلکتهدرکشورهندهمانجاکهقبرشهيدنثارعليدي
توميرقرارداردباقيماندند.ديتوميروحاجيمحمدمحسندوشهيدمشهورشيعيهستندکهدرمبارزاتضد
استعماريبهشهادترسيدندوگفتهميشودنسلبسياريازشيعيانبنگالدشوهندبهایندوفردميرسد.

شيعيان بنگالدش
بهدليلجذابيتمذهبتشيعتعدادشيعيانکشورمادرحالافزایشاستوکتابهايزیاديکهتاکنوندرباره
تشيعترجمهشللدهومورداستقبالقرارگرفتهاسللت؛خودنشللاندهندهعالقهمردمبنگالدشبهتشيعاست،
مللنتاکنون33کتابترجمهکردهامکهالمراجعات،فروغوالیت،اسللتفتائاتمقاممعظللمرهبريو...ازجمله

آنهاست.
بهلحاظاقتصادي،سياسلليواجتماعينيزشيعياندربنگالدشوضعيتمناسبيدارندبهطوريکهمثالبزرگ
ترینتاجربنگاليیکشلليعهبهاسمشاهنشاهرضوياست.اگرچهزمانيشلليعيانيکهدرروستاهايدورافتاده
کشورزندگيميکردند،فقيربودندوليدرحالحاضروضعيتاقتصادياینخانوادههابسياربهبودیافتهاست.

آرزوی پدر
ویبااشللارهبهاینکهپدرشهمللوارهدرآرزویاینبودهکهیکیازفرزندانشعالمدینیشللود،گفت:پدربزرگم
تشلليعراواردمنطقهدباتاکردوبهدنبالایشللانافراددیگربهتشلليعرویآوردندکهاکنونتعدادآنهابهحدود

1000نفرمیرسد.
پدربزرگمبرایاینافرادمسللجدوحسينيهبنامیکندکههنوزهمآنمسجدوحسينيهدردباتاباقیاست.وقتی
تعدادشيعيانبيشترمیشودپدروعموهایماحساسمیکنندکهچقدرمردمنيازبهحضوریکعالمدینیدارند
تاجاییکهپدرقبلازدواجشللاننذرمیکنندکهاگرخداوندپسریبهایشانعطاکردیکیشانعالمدینیشود.

کهخداراشکرازبينفرزندانمناینتوفيقراپيداکردمکهدرحوزهعلميهتحصيلکنموطلبهدینیشوم.
خاطره ژانويه 1۹۹1 

عبدالقدوسکه8سللالدرحوزهعلميهقمطلبهبودهاستخاطرهآمدنشبهحوزهقمرااینطورتعریفکرد:سال
1989کهامامخميني)ره(بهملکوتاعليپيوسللتند،منازدبيرستاندانشآموختهشدم.دوستداشتمبراي
ادامهتحصيلبهایرانبيایمامابهدالیليویزايمنحاضرنشللدوسللالتحصيليآغازشللد.پدرمبهمنگفتکه
بهتراسللتبهدانشللگاهبروم.حدودیکماهازرفتنمبهدانشگاهميگذشللتکهمجلهايازرایزنيایرانبهدستم
رسلليد.منقبالازطریقاخبارشللنيدهبودمکهامامرحلتکردهاندامادربارهجزئياتآنوشللخصيتامام)ره(
چيزينميدانستم.آنمجلهویژهنامهارتحالامامخميني)ره(بود.وقتيساعتیکبعدازظهرازدانشگاهبهخانه



93 رایحه رضوی 3

رسلليدمآنمجلهرادیدموتاسللاعت4:30عصرتمام58صفحهآنرامطالعهکردمواشکریختموتازهفهميدم
کهامام)ره(کهبودند.احسللاسميکردمازبيمارستانتالحظهتشييعامام)ره(همراهایشانبودم.آنقدرتحت
تاثيرشخصيتامام)ره(قرارگرفتموازرحلتشانداغدارشدمکههنوزهمپسازسالهاآنداغهمراهمناست.
آنجابودکهتصميمگرفتمکشللورامامخميني)ره(راازنزدیللکببينم،بههميندليلدرپنجمژانویه1991به
ایرانآمدموازآنجابامحيطوفرهنگایرانيانسگرفتموبزرگشدم.االنهمبيشترازاینکهخودرایکشيعه
بنگاليبدانم،خودراایرانيميدانم.بهخصوصاینکهمسئولبخشپژوهشيرایزنيفرهنگيجمهورياسالمي
ایراندرداکاهستموسخنانرهبرمعظمانقالبرابهزبانبنگاليترجمهميکنموبهطورکاملدرجریانآخرین
حوادثواتفاقاتوموضعگيريهايجمهورياسللالميقرارميگيرم.منتاسللال1999درایرانبودموسپس

بهکشوربازگشتم.
بعدازمراجعتبهبنگالدشدروسدانشگاهیراازسرگرفتموهماکنونمشغولتحصيلدورهدکترادردانشگاه

داکامیباشم.درکناردرسوبحثهموارهبهکارهایعلمیپژوهشیوتبليغینيزمشغولبودهام.
دلم برايش می تپد

اواحساسللشراازدیللداردوبارهایرانومشللهداینطوربهماگفت:منهممثلهمهشلليعياندلمهميشلله
بللرايایرانميتپد،بههميندليلخيلیدقيقاخبارایرانراپیگيریمیکنم.میدانسللتمدراینسللالها
بخاطرفشارغربومسللالههستهايوتحریمها،ایرانشرایطسختیداشتهاست.درآرزوياینبودمکهبار
دیگرایرانراازنزدیکببينمتامتوجهشللومچهاتفاقيافتادهاسللت.وقتيدراینسللفرازنزدیکدرجریان
شللرایطایرانبهویژهدرزمينههايعلميقرارگرفتمشللگفتزدهشللدم.باورکردنينيسللتایرانباوجود
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تحریمهااینقدررشللدکردهباشد.مندراینسللفربادیدناینپيشرفتهابهویژهبادیدنشکوهحرمامام
رضا)عليهالسللالم(کهحاالنسللبتبهگذشللتهصحنهايآنخيليبزرگترشدهاستاشللکمجاريشدوبهامام
رضا)عليهالسللالم(گفتم:ايغریبالغرباایرانيهانگذاشللتهاندشماغریبباشيدهمانطورکهبهدليلوجودشما

برکتهايبسيارينصيبمردموکشورایرانشدهاست.
دلتنگ شده بودم اما راهی پيدا نمی كردم

وقتیازدکترعبدالقدوسباآنلحندلنشللينواخالصیکهدروجودشموجمیزندوهميناخالصکالمشرا
نافذوتاثيرگذارکرده،پرسلليدمچهخاطرهایازجشنوارهبينالمللیامامرضا)عليهالسالم(دارید،نکتههایجالبیرا
برایمانبيانکردکهشنيدنشجالباست:راستشوقتیپسازحدود8سالتحصيلدرقموانسیکهبااینفضا
گرفتهبودموانگارقموایرانخانهمنبودند-اینحسدرهمهشيعيانوجودداردکهایرانخانهآنهاستودراین
خانهاحسللاسآرامشمیکنند-بهبنگالدشبرگشللتمیکدههاززندگیامراباآنشورجوانیدرفعاليتهای
گوناگونسللپریکردمامابعددهسالواقعادلمبرایقموایرانتنگشدهبودودلممیخواستخودمرادوبارهبه
اینسرزمينکهبرایمنجنبهمعنویداشتپيوندبزنماماهيچراهیبرایبازگشتدوبارهبهایرانوزیارتامام
رضا)عليهالسللالم(وحضرتمعصومه)سللالماهللعليها(پيدانمیکردم.کمکمارتباطواتصالروحیامباقمومشهدداشتکم
رنگمیشدومنداشتمنااميدمیشدمکهشایددرعمرمدیگرنتوانمبهخدمتامامرضا)عليهالسالم(وخانمحضرت
معصومه)سالماهللعليها(،کریمهاهلبيت)عليهمالسالم(برسموگاهیبرایاینمحروميت،خودرامقصرمیدانستمکهکاش

طلبگیرابيشترادامهمیدادموبهکشورمبرنمیگشتم.
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آن حس عجيب
درچنينکشمکشروحیکهداشللتمروزیپيشنهادترجمهچهارکتابدربارهامامرضا)عليهالسالم(بهمندادهشد.
باتماموجودمپيشللنهادهاراپذیرفتموکارترجمهراانجامدادم.بعدازمدتیکهکاربهپایانرسيد،بهبندهاطالع
دادندکهبرایبرنامهایبهنامجشنوارهبينالمللیامامرضا)عليهالسالم(بهمشهددعوتشدهام.دوبارهراهبرایمنباز
شللدوباعنایتآقاامامرضا)عليهالسللالم(موفقشدممجددباقمومشهدارتباطبرقرارکنمانگاردوبارهمحرماینحرم
هاشدم.بههمينخاطرحسعجيبینسبتبهجشنوارهامامرضا)عليهالسالم(دارمومعتقدماینجشنوارهزندگیمرا

تغييرداد.
رسالت بزرگ 

دفعهپيشکهبهجشنوارهآمدمهنوزبنيادبينالمللیامامرضا)عليهالسالم(تشکيلنشدهبوداماامسالکهآمدمدیدم
الحمللداهللایناتفاقمبارکافتادهکهمنآنرابهفالنيکمیگيرم.دربارهجشللنوارهامامرضا)عليهالسللالم(معتقدم
رسللالتبزرگیداردوشعاعنورانیفرهنگرضویبایدازخراسللانوایرانبهدیگرکشورهاتاباندهشودچنانکه

امامخودشانفرمودند:»فانالناسلوعرفوامحاسنکالمناالتبعونا«.
انتخابشللدنبندهبعنواندبيربخشآسياواقيانوسلليهمجمعجهانیخادمانفرهنگرضویرافرصتبسيار
خوبومغتنمبرایخودمیدانمودراینراسللتابرنامههایگوناگونیبهبنيادپيشللنهادکللردهامواميدوارمبه

اهدافخوددستیابيم.
خدا كند با همين عنوان محشور شوم

وقتللیدربارهعنللوانخادمنمونهفرهنگرضللویکهاوموفقبهدریافللتاینعنوانپرافتخارازجشللنوارهامام
رضا)عليهالسللالم(شدهاستپرسيدم:گفت:خداکندکهدرروزرسللتاخيزباهمينعنوانخادمنمونهفرهنگرضوی

محشورشوم.
اسمی كه در سالهای قم زياد شنيدم

جشللنوارهسيزدهمامامرضا)عليهالسللالم(برایعبدالقدوسیادآوریکخاطرهدیگرهمبودواودیدارباعالمهآیتا...
شيخابراهيمزکزکیراتوفيقیبزرگیازجانبخداوندمیدانستکهدراینجشنوارهنصيبششده.

عبدالقدوسدراینزمينهگفت:درسللالهاییکهدرقمطلبهبودمدوستانزیادیازبرادرانآفریقاییداشتمکهاز
جملهآنهاطالبنيجریهایبودند.یکاسللمرااززبانآنبرادرانزیادشنيدهبودموآن»شيخزکزکی«بودآنقدر
ایناسمبرزبانطالبآفریقاییبخصوصنيجریهایهابودکهمنآرزوداشتمیکبارهمکهشدهاینمردبزرگرا
زیارتکنمولیهيچوقتاینتوفيقراپيدانکردم.تااینکهباالخرهخداراشللکرکهدرسيزدهمينجشنوارهامام
رضا)عليهالسللالم(درميانخادمانفرهنگرضویایشانرادیدموزیارتکردم.البتهاینمالقاتوقتیصورتگرفت
کهسللهفرزندایشانبهشهادترسيدهبودندومنبرایمبسلليارتعجبآوربودکهبابتآنهيچناراحتیویاغمی

نداشتواتفاقاهميشهچهرهاشخندانبودوبالبخندبامابرخوردمیکرد.
صبرواسللتقامتایشللانبرایمیادآورخاطرهسيدالشهداءدرروزعاشورابود.وقتیشلليخزکزکیرادیدمبيشتر
کنجکاوشللدمکهدربارهایشللانمطالببيشللتریبدانمازطریقاینترنتبيشللترباکارهاوتالشهایایشللان
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شللدموازحماسهایکهایشللاندرنيجریهآفریدهبودلذتبردم.شلليخزکزکیدرمعرفیوگسترشمکتباهل
بيت)عليهمالسالم(یکالگوست.

متأسللفانهاواخربازاتفاقیبرایایشللانافتادوتعللداددیگریازفرزندانخودراازدسللتدادمثلاینکهشلليخ
میخواهداقتداءکاملیبهحضرتسيدالشهداءداشتهباشندوهنوزهمدارندفداکاریمیکنند.

وقتیمنتصویرچهرهخونينایشللانکهمحاسنشانبهخونشانخضابشدهبودرادیدمیکلحظهحسکردم
چقدراینچهرهباآنمحاسللنخضابشدهبهخون،شبيهبهموالیمتقيانعلیبنابیطالب)عليهالسالم(استودر
آنلحظهازصميمدلفقطیکجملهرازمزمهکردمکه:»الهیرضابقضائکوتسللليماالمرکالمعبودسواکیا

غياثالمستغيثين«.
رازی بين من و امام رضا)عليهالسالم(

اودربارهاحساسللشاززیارتامامرضا)عليهالسللالم(گفت:منازکيلومترهاآنطرفتربرایزیارتامامآمدهام.البته
معتقدمزیارتبهميزانمعرفتوآگاهيانساننسبتبهاماموحالمعنویاووابستهاست.

برايحضوردرجشللنوارهامامرضا)عليهالسللالم(بهایرانآمدموازوقتيکهمتوجهشللدمبایدبللهاینجابيایمخودمرا
زائرحضرترضا)عليهالسللالم(دیدم؛زائريکهازسللويامامشبراياینسفردعوتشدهووظيفهمنفقطآمدنبود.
هموارهبينمنواماممرازیاستکهخودشانازآنباخبرند.دربارهاحساسماززیارتبایدبگویم:اینرازياست
بينمنوامامرضا)عليهالسللالم(کهریشللهدرعشقومحبتنسللبتبهآنحضرتدارد.فقطبدانيدکهدردمندانهبه
امامرضا)عليهالسللالم(گفتم:اگرچهماازشمادوریموليهميشهبهیادشماهستيمواگرمارانپذیریدوميهماننوازي

نکنيد،مارویبهکهآوریمودرخانهچهکسیرابزنيم؟
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هيچوقت وداع نمی كنم
وقتيازاوپرسلليدمچگونهباامامرضا)عليهالسللالم(وداعخواهيدکردآهبلنديکشلليدوگفت:مللنهيچوقتباامام
رضا)عليهالسللالم(وداعنملليکنمچونخداحافظيباایشللانمعنانللدارد.مافقطبهلحاظفيزیکلليازحضرتفاصله

ميگيریموگرنههميشهبهیادامامرضا)عليهالسالم(هستيموارتباطروحیمانباحضرتادامهدارد.
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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)عليهالسالم( گفتم

گفتوگوبادکتر»داللالسلللطی«پزشکفلسطينیساکنشللهردمشق،دریکنيمهشبآرامشهریورماهودر
فضایملکوتیحرممطهرامامرضا)عليهالسللالم(انجامشللد.گفتوگویيکهدرآنکلماتیچونفلسطينوانتفاضهو

آرمانفلسطينيان،کليدواژگاناساسیآنبودند.
اینبانویفلسللطينیکهسللاکنزینبيهدمشقاسللت_ شللهریکهاینروزهاکانونحادثهودرگيریویکیاز
_  هنگامسخنگفتنازجنگهایسختسوریه،درميانکلمات پرآشوبترینشهرهایجهانشناختهمیشود
پرآشللوبوخشللنجنگوبیرحمیهاوکشللتارها،اميددرکالمشموجمیزندودراوجایمانواعتقاد،نسبت
بهآیندهمبهمسللرزمينشاماميدواراست!»دالل«رویایبازگشللتبهسرزمينزیتونرادورنمیبيندودلبسته

سرزمينمادریاشاست.
صحبتکهازامامرئوفمیشللود،غریبالغربابودنامامرضا)عليهالسالم(راصفتآشناییمینامدوفلسطينیهارادر
اینصفتباحضرتمشترکمیبيند.ازشيعهشدنشمیگویدواینکهبارسالهذهبيهامامرضا)عليهالسالم(بامکتب

تشيعآشناومانوسشدهاست...
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خانم دكتر 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...

بلهشللبباشکوهياست.ماهتويآسمانرانگاهکن!درسللتبااليگنبدامامرضا)عليهالسللالم(قرارگرفتهاست.این
تصویرزیباورویاییراهيچگاهازیادنخواهمبرد...

حاال بيشتر از خودتان برايمان بگوييد...
داللمحمودالسلطیهستم،پزشکفلسطينیاالصلساکندمشق.

جزو آوارگان فلسطينی ساكن سوريه هستيد؟
بلهسللالهاپيش،پسازاشغالسرزمينمانفلسطينبهدستصهيونيستها،پدرومادرمبهعربستانمهاجرت
کردند.مندرآنجاتحصيالتابتداییامراگذراندم،اماوقتيميخواسللتموارددانشللگاهشوم،دانشگاهدمشقرا
انتخابوبهسللوریهمهاجرتکردم.اکنونهمدرشهردمشقودرجوارحرمحضرتزینب)سللالماهللعليها(درمنطقه
سيدهزینب)سللالماهللعليها()زینبيه(سللکونتدارمودریکدرمانگاهبهکارطبابتمشغولم.البتهتخصصمنزنانو

زایماناست.
قبل گفتگو متوجه شدم در ابتدا شيعه نبوديد. چه شد كه با اهل بيت )عليهمالسالم( بخصوص امام رضا)عليهالسالم( 

آشنا شديد؟
درسللتاست،منچيزیازمکتباهلبيت)عليهمالسالم(نمیدانسللتم،تااینکهوقتيبهعنواندانشجویپزشکیدر
دانشگاهدمشقمشغولتحصيلشدم،آنجادربارهطباسالمیشروعبهتحقيقکردم.پایاننامهمندربارهتاریخ
علمپزشللکيبودکهفصليازآنبهعلمپزشللکيدرروایاتاسالمياختصاصداشللت.درحينمطالعه،ازقضابه
رسللالهذهبيهامامرضا)عليهالسالم(برخوردمکهدرآنعقایدامامدربارهطبآمدهبود.اینموضوعبرایمدلنشينبودو
باعثشدمنبهاهلبيت)عليهمالسالم(وامامرضا)عليهالسالم(عالقهپيداکنموهمينزمينهتشيعمرافراهمکرد.هرچند

تاشيعهشدنمماجراهايفراوانيراپشتسرگذاشتم.
چه ماجراهايي؟

هنگامیکهدرسللمتمامشللد،برايگذراندندورهموظفيبهیکاردوگاهآوارگانفلسطينيرفتم.آنجاپزشکي
عراقيحضورداشللتکهشلليعهبود.یکروزبااودربارهحدیثثقلينصحبتومباحثهکردیم؛اوگفتدرحدیث
ثقلينآمده»کتاباهللوعترتي«ومنبسيارتعجبکردموگفتمنه»کتاباهللوسنتي«آمدهاستتااینکهاوقانع

نشدوبهمنگفتبرووبيشترمطالعهکن.
بااینکهاسللتادراهنمايپایاننامهمنمسلليحيبود،اماکتابخانهاشپرازمنابعاسللالميبللود.هنگامیکهبه
کتابخانهاومراجعهکردم،درکمالتعجبدیدمکهاکثرمنابعمعتبرهمانسخندکترعراقيراذکرکردهاند.این
تلنگرجديبرايمنبودوباعثشدتاعالوهبرکتاب»المعجمالحدیث«،کتاب»المراجعات«سيدعبدالحسين
شللرفالدینراکهشرحمناظراتیکعالمشلليعهباعالماهلسنتاست،نيزمطالعهکنم.ضمناینکهارتباطمرا
باآنپزشللکشلليعهعراقيادامهدادمودرنهایتنيزبامطالعاتوتحقيقاتفراوانيکهدراینزمينهانجامدادم،

شيفتهمکتباهلبيت)عليهمالسالم(شدمومسيرزندگيمعوضشد.
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در رساله ذهبيه به چه نکاتی برخورديد كه اينقدر تاثيرات عميقی روی شما گذاشت و شيعه شديد؟
راسللتشتسلطعلمیامامرضا)عليهالسللالم(برایمفوقالعادهبود.بعدهاوقتیشنيدملقبشانعالمآلمحمد)صلاهللعليهو
آلهوسلللم(است،ساعتهابهاینعنوانفکرکردموگریسللتموبارهاخدارابهاینلقبامامقسمدادهام.منآنزمان
میدیدمکهایشانبسياریازحقایقپزشکیراقرنهاپيشبيانکردهاند.حتینکتههاییگفتهاندکهبعدقرنها
تازهدردورانمعاصرماکشللفشدهاست.اینمسللالهفوقالعادهبودومرابهوجدمیآورد.حيرتمیکردموقتی
ذهبيهرامیخواندموتهقلبمآرزومیکردمکاشمنهمازشللاگردانودوستداراناینانسانبزرگبودم.درواقع

رسالهذهبيهامامرضا)عليهالسالم(مراشيعهکرد.
هنوز هم ذهن و قلب تان پيش رساله ذهبيه است؟

بله!منرویاینکتابتحقيقاتزیادیانجامدادمومتوجهشللدممامونازامامرضا)عليهالسللالم(خواسللتتانظرات
پزشکیشانرامکتوبکنندوآنقدراینسللخنانزیبابودهکهمامونآنراذهبيهیعنیطالییناميدهاست.مثل
حدیثسلسلللهالذهبکهبازازایشاناستوسلسلهایطالییاست.البتهمنبعدمطالعاتفراوانبررويرساله

ذهبيه،کتابیدرشرحآننوشتمکهمنتشرشد.
وقتیجنگخانمانبراندازسللوریهپيللشآمد،بدليلاینکهبيشللتروقتمرامجبوربللودمدردرمانگاهبگذرانم،
نتوانستمتحقيقاتمراکاملکنم.البتهاوضاعسوریهنسبتبهقبلقدریآرامشدهومناميدوارمکهبتوانمبهکارم

ادامهدهم.
خانواده تان با شيعه شدن تان مشکلي نداشتند؟

خانوادهمنهمگيدرعربسللتانزندگيميکردندوقبلمهاجرتمنبهدمشللقحتياسللممذهبشيعههمبه
گوششللاننخوردهبود!باورتانميشللودمنخودمتاآنزماناصالنميدانسللتممذهبدیگريهموجوددارد.
وقتيدرسللمدردمشقتمامشد،پدرمازمنخواستبهعربستانبرگردم؛منبرخالفميلباطنيام_ بخصوص
کهميدانسللتمزناندرعربستانامکانفعاليتاجتماعيندارند_ بخاطراطاعتازپدربرگشتمتااینکهبرادرمبه
سوریهرفتواینمسالهزمينهیبازگشتمجددمرافراهمکرد.تااینکهبالفاصلهبعدازبازگشتبهسوریهازدواج

کردموبرايهميشهدردمشقماندگارشدم.
اولين باری كه  مشهد را ديديد يادتان هست؟ از آن سفر و حس و حالتان برايمان بگوييد...

بله!دقيقاخاطرممانده؛سال2012بودکهبرایشرکتدردهميندورهجشنوارهبينالمللیامامرضا)عليهالسالم(
بهمشللهدآمدمکهمصادفباوالدتامامرضا)عليهالسللالم(شدهبود.آنسللفر،اولينباریبودکهبهزیارتامامهشتم
)عليهالسللالم(میآمدم.حسغيرقابلتوصيفیداشتم.سللختاستبخواهماحساسمراازمشرفشدنبهحرم
امامرضا)عليهالسللالم(بيانکنم.درآنسللفراحساسللاتیچونترس،اميدومحبتفراواننسبتبهامامرئوفدردل

داشتموالبتهکهایناحساساتتوامبااحساسخشوعدربرابرخداوندمتعالبود.
وقتيدرمقابلضریحمبارکایسللتادمبهترینوشلليرینترینلحظاتزندگيللمراتجربهکردم.حالتملکوتیو
روحانیخاصیبللود.اینحالوهوایملکوتیصحنوسللرایبارگاهحضرت،همراهبامناظروچشللماندازهای
باشکوهوزیبادرکنارهنرهایفاخرایرانیاسالمیکهدرجایجایحرمبهچشممیخورد،انسانراواقعامبهوت

ومجذوبخودميکرد.



101 رایحه رضوی 3

راسللتشزیارتامامرضا)عليهالسللالم(بهزندگیمنبرکتدادومنباخداوندعهدکردمکهوقتیازمشللهدبرگشتم
برنامهایبرايامامرضا)عليهالسللالم(درزینبيهبرگزارکنم.بخصوصبرایکسللانیکهایشللانرانمیشناسللند.من

معتقدمکسیکهامامرضا)عليهالسالم(واهلبيت)عليهمالسالم(رانمیشناسدهمچونمردگاناست.
بسللياریازمردموازجملهآوارگانفلسطينیمقيمسللوریهکهبسياردوستداراهلبيت)عليهمالسللالم(هستند،امام
رضا)عليهالسللالم(رانمیشناسللند.مندراینسللفربایکیازمسللئوالنبرگزاریجشللنوارهامامرضاتوافقکردمکه
همچنانباایشللاندرارتباطباشللموکتابيدربارهامامرضا)عليهالسللالم(تاليفکنم،تابتوانمایشانرابيشتربهمردم

سرزمينخودمبشناسانم.

وقتی با امام رضا)عليهالسالم( آشنا شديد چه صفاتی از ايشان توجهتان را جلب كرد؟
دربارهاحساسللمنسللبتبهلقبعالمآلمحمد)صلاهللعليهوآلهوسلللم(برایتانحرفزدم.هنوزهماینصفتشللاندلم
رامیلرزاندواحسللاسحيرتدارم.ویژگیدیگریازایشانهمبرایمعجيباسللتوآنغریبالغرباءبودنامام

هشتم)عليهالسالم(استکهحسیغریبانهنسبتبهآندارموبااینصفتدردلماحساسدلتنگیمیکنم.
وقتیکهدرزیارتاماممیخوانيم:»السللالمعليکایّهااإلمامالغریب«،اینصفتایشللانسللختمراتحتتاثير
قرارمیدهد؛چراکهمنهمایناحساسغربترابهخاطردوریازوطنمفلسطينعزیزدارمومعنایاینکلمهرا
بخوبیمیفهمم.فلسطينیهابيشللترازمردمانهرکشوریاینصفتامامرضا)عليهالسالم(رادرکمیکنندوفصل

مشترکباایشاندارند.



رایحه رضوی1023

يعنی بين امام رضا)عليهالسالم( و سرزمين فلسطين نسبتی می بينيد؟
مندردغربتودوریازسللرزمينمرابهامامرضا)عليهالسللالم(گفتهام،سللرزمينیکهسالهاسللتمنودیگرآوارگان
فلسللطينیدرحسرتبازگشتبهآنهستيم.منپيرشللدهاموشایدرویایبازگشتبهسرزمينزیتونراباخود
ببرمودرایندنياهيچوقتبهآننرسللم،اینحسخيلیمرااذیتمیکند.هميشللهبادلشکستهاحساساتمرا
دربارهفسلللطينوحاالسوریهبهغریبالغربایاهلبيت)عليهالسللالم(گفتهام.میدانمکهاودرایرانميهمانیعزیزو

دوستداشتنیاست؛ومیدانمبرایمردمفلسطيندعاخواهندکرد.
در حرم امام رضا)عليهالسالم( براي مردم فلسطين چه دعايي كرديد؟

مناینصحن)جامعرضوي(راخيليدوسللتدارم.بزرگوباشکوهاست؛بهنيابتازهمهمردمفلسطيندراین
صحنقدمزدموبرايآزادیورهاییکشللورمدعاکردم.هيچدعایيبرايمافلسللطينيهاشلليرینترازآرزوي

بازگشتبهسرزمينآباواجدادیماننيست.
گفتيد زيارت امام رضا)عليهالسالم( به زندگي شما بركت داده دراين باره حرف بزنيم...

مناگللربخواهمزندگيامرابهدودورهتقسلليمکنم؛حتماميگویمدورانقبلازآمدنبهمشللهدوزیارتامام
رضا)عليهالسللالم(ودورانپللسازآن.یعنیتاایناندازهاینسللفردرزندگيمنتعيينکنندهبودهاسللت.زیارتامام
رضا)عليهالسللالم(برایمنبرکاتزیاديداشت.حتیحضورانسللاندراینمکانبهاواینامکانرامیدهدتابهافکار،
عواطفواحساسللاتنابمعنويبازگرددوآنرابهدیگرانانتقالدهد.اینیکجورشللناختحسياستکهبه

عقيدهمنعميقترینشناختهاست،چونباعالیقعميققلبيدرميآميزد.
مندائماًخداوندراشللکرمیکنمبهخاطرفرصتیکهبرایزیارتامامرضا)عليهالسللالم(وحضوردرحرمایشانبهمن
اعطاکردهاست.ایشانبهمننظرکردهوفرصتبودندرجوارشانرابهمندادهاندومنهرچهازاینجهتشاکر
باشمبازهمکماست.زیارتامامرضا)عليهالسالم(بهنفوس،قلوب،عواطفوعقلماننيرووانرژیمیدهدتابتوانيمدر
شرایطحاضرکهآکندهازتاریکیوظلمتاست،بهزندگیمانادامهدهيم.مادراینروزگاربهفرهنگرضویکه

همانفرهنگگفتگوومناظرهاستبسيارنيازداریم.
و حاال برسيم به جش�نواره بين المللی امام رضا)عليه السالم( كه اين روزها شما ميهمان آن هستيد.

جشنواره را چطور ارزيابی می كنيد؟
منبرايجشللنوارهامامرضا)عليهالسللالم(ارزشواهميتفراوانیقائلموآنرامبارکميدانم،اینکههرفردیدرهر

جایدنيامیتواندباارسالآثاردراینجشنوارهشرکتکندخيليخوباست.
همچنينبهنظرمنازدیگرمزیتهایاینجشللنوارهامکانشللناختافرادوافکارمتنوعفعالدرزمينهفرهنگ
رضوياسللت.هميشللهدراسللالمجمعبرفردمقدمبودهوجشللنوارهامامرضا)عليهالسللالم(امکانجمعشللدنماو
فکرهایمانرادربارهامامفراهمميکند.ماهمکهدرجشللنوارهحضوریافتهایممسئوليتسنگينیبردوشداریم

وبایداینموضوعرادرککنيمتابتوانيمپيامرساناینفرهنگباشيم.
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منازدسللتاندرکارانجشللنوارهکهفضاییایجادکردندتاامامرضا)عليهالسللالم(رازیارتکنيمتشکرميکنم.امام
رضا)عليهالسللالم(میفرمایند:خدارحمتکندکسللیکهامرمارااحياکند.اميدوارمماهمجزواحياکنندگانامرامام

مانباشيم.
مندوپيشللنهادبهطورخاصدارم؛یکیحمایتازمردممظلومفلسطين،چهدرخاکفلسطينوچهدرخارجاز
مرزهایآن؛بهعنوانمثالپيشللنهادمیکنمکهدرجشنوارهامامرضا)عليهالسالم(ازآوارگانفلسطينیکهدرمنطقه
زینبيهدمشقدربرابرتروریسللتهاازحرمحضرتزینب)سللالماهللعليها(دفاعمیکنندبهنمایندگيازکشورمظلوم

فلسطينحضورداشتهباشند.
پيشللنهاددوممننيزاینستکهدرمدرسللهدارالحدیثدرسوریهشلليعيانیدرحالتحصيلند؛مندرخواست
میکنمبهعنوانهدیهتشویقی،یکسفربهمشهدمقدسازطریقجشنوارهبرایاینعزیزاندرنظرگرفتهشود.

حضور در جشنواره امام رضا)عليهالسالم( و سفر به مشهد چه دستاوردهايي براي شما داشت؟ 
بایدبگویمکهدراینسللفرودراینوقتاندکبابرادرانوخواهرانجدیدیآشناشدمکهارتباطباآنهاواقعابرایم
لّذتبخشبود،ازمسللئوالن،مترجمان،خبرنگارانو...تشکرمیکنم.آشللناییبااینافرادازمهمتریناتفاقات

حضوردرایندورهازجشنوارهبود.
با توجه به شرايط فعلی، سوری ها می توانند برای زيارت مشهد بيايند؟

بله!منخودمدرشبقدر)23ماهرمضان(،یکاتوبوسزائربرایزیارتامامرضا)عليهالسالم(بهمشهدفرستادم!قبال
حاجتیازامامرضا)عليهالسالم(داشتمکهدقيقایکسالبعد،روز23ماهرمضانبهآنرسيدموخداوندبهفرزندمیک
پسربخشيدکهاسماورارضاگذاشتيمووقتيدعايمنبرآوردهشدنذرکردمتاباهزینهشخصیامکاروانیرابه

مشهدبفرستمتاجبرانيبراياینلطفبينهایتایشاننسبتبهمنباشد.



رایحه رضوی1043

يک 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؟ 

نسللبتبهسالهايقبلکهآشللوبوجنگوناامنيبهاوجخودرسلليدهبود؛اوضاعآرامترشدهاست.وقتيسال
2012ميخواسللتمبرايشرکتدرجشللنوارهبهایرانبيایم،امکانرفتنبهحرمسيدهزینب)سللالماهللعليها(وجود
نداشللتوخيليناامنبود.ولياالنالحمداهللاوضاعآرامشللده،هرچندنابسللامانيهاوجوددارد.مثالبرقشهر
دمشقگاهيقطعميشود،اجناسگراناست،دربارهبنزینکمبودداریمو...هرچندمنطقهايکهمنساکنآن
هستم،یعنيمنطقهسيدهزینب)سالماهللعليها()زینبيه(کهبيشترآوارگانفلسطينيدراینمنطقهزندگيميکنند،
برقوآبآنازشهردمشقجداست؛وليبهرحالنابسامانيهايناشيازجنگهستکهمردمرااذیتميکند.
دربارهوضعيتسياسيهمهمهدنياميدانندکهبشاراسدفردمحبوبيدرميانسوريهاستوهرچهدرتوانش
بودهبرايرهایيکشللورازجنگانجامداده،اکثرمردمبشاررادوسللتدارند.انشااهللکهجنگزودترتمامشودو

آرامشدوبارهبهخاکسوریهبازگردد.
از وضعيت حرم حضرت زينب)سالماهللعليها(  و حضرت رقيه)سالماهللعليها(  برايمان بگوييد...

حرمسيدهزینب)سالماهللعليها(درامنيتکاملاستمنروزيکهراهيمشهدبودمبهزیارتایشانرفتموآنقدرحرم
مملواززائرانبودکهنتوانسللتمضریحرالمسکنم.دربارهحرمسيدهرقيه)سالماهللعليها(همبایدبگویمکهدوراهبراي
رفتنبهحرمسلليدهرقيه)سللالماهللعليها(وجودداردکهیکيخيليناامناستودیگریباوجوداینکهطوالنيتراست
وليامنيتبيشتريداردوماهرازچندگاهيازاینمسيربهزیارتميرویمانشااهللکهامنيتکاملبهحرمسيده

رقيه)سالماهللعليها(نيزبازگردد.
خانم دكتر! همين حاال و در حالي كه ما ميهمان امام رضا)عليهالسللالم( در حرم ش�ان هس�تيم اگر بخواهيد 

دعايي بکنيد آن دعا چيست؟
درخواستمازامامرضا)عليهالسالم(ایناستکهامنيتوآرامشبههمهکشورهاياسالميبرگردد.ماالتهابواسترس
جنگرادرفلسللطيندرککردهایموحاالدرسوریههماناوضاعوجوددارد.بخصوصمنازحضرتميخواهم
برايبازگشللتآرامشبهمنطقهسّيدهزینب)سللالماهللعليها(دعاکنندتامحبينایشللاندوبارهبتوانندبهزیارتعمه

بزرگوارشانبيایند.
بگذاریدیکخاطرهبرایتانبگویماولينباروقتيسال2012برايشرکتدرجشنوارهدهمامامرضا)عليهالسالم(
راهيمشللهدشللدم.زائرانامکانرفتنبهحرمحضرتزینب)سللالماهللعليها(رانداشتندچونجنگسختيبودوتنها
تعداديازافرادمسلللحبعنوانمحافظحرم،آنجاحضورداشتند.یادمهسللتوقتيبراياولينبار،دربرابرضریح
امامرضا)عليهالسللالم(ایسللتادموسلليلجمعيترادیدمناخودآگاهیادغربتبانللوحضرتزینب)سللالماهللعليها(افتادمو
ساعتهاگریسللتمامااینبارکهبرايحضوردرجشللنوارهسلليزدهمميخواستمبهمشللهدبيایمابتدابهزیارت
بانللوحضرتزینبرفتموحرمشللانرازیارتکردم.الحمدهللخداوندبارگاهایشللانرابرايمامحافظتکردند.
درخواسللتمازامامرضا)عليهالسللالم(ایناسللتکهامنيتکاملبهاینمکانبازگرددتازائرانبتوانندبهزیارتایشان

بروند.البتهدعايدیگریهمدارمکهبيانآنبرایمآساننيست.
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مي شود دعايتان را به ما بگوييد؟
)اشللکدرچشمهایشحلقهمیزند(دعایخاصمایناستکهپيشازمرگخداوندتوفيقنوشتنافکارمدرباره
امامرضا)عليهالسالم(رابهمنعطاکند.مندردنابودیکسیکهاهلبيت)عليهمالسالم(رانمیشناسدبخوبیدرکمیکنم.
شللناختومعرفتاهلبيت)عليهمالسللالم(مانندنوریاسللتکهخداوندبهقلبانسللانمیتاباند.مندرحرماماماز

خداوندمیخواهمکهموفقبهتاليفکتابيدربارهامامهشتمشوم.
چه حرف نگفته ای داريد كه دوست داريد به مخاطبان ما بگوييد...

ارادتمافلسللطينیهابهمردمایرانازجنسدیگریاست.امامخمينی)ره(بودکهماوآرمانفلسطينرادوباره
زندهکردوپيشللتازمعرفیاهلبيت)عليهمالسالم(درجهانمعاصربود.بنظرمنفضيلتپيشتازیدرزمينهیمعرفی
اهلبيت)عليهمالسللالم(دردورانماازآنایشللاناسللت.منازمردمایللرانمیخواهمدرحرمامامرضا)عليهالسللالم(همه

مظلوماندنيابخصوصمردمفلسطينراازدعاکنند.
حتما مي دانيد ايراني ها چقدر به دو بانوي بزرگوار ش�هر دمشق يعني حضرت زينب)سالماهللعليها(  و دختر 
سه س�اله امام حسين)عليهالسللالم( حضرت رقيه)سللالماهللعليها(  ارادت دارند  و  حدود 5 سال 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 عزيز برسانيد و اگر توانستيد نائب الزياره ما باشيد...
حتما!منازمشللهدبهبيروتوازآنجابهدمشللقخواهمرفتوانشللااهللاولينکاريکهميکنمبهحرمسلليده
زینب)سللالماهللعليها(ميرومونائبالزیللارههمهبرادرانوخواهرانایرانيمخواهللمبود.هروقتاطرافحرمحضرت

رقيه)سالماهللعليها(امنبودحتماآنجاراهمبهنيابتازشمازیارتخواهمکرد.
ما نيز در مشهد الرضا دعا گويتان خواهيم بود....



رایحه رضوی1063

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
دربينميهمانانامسللالجشللنوارهبينالمللیامامرضا)عليهالسالم(بانویچشمپزشللک55سالهایازکشور
پاکسللتانحضورداشتکهعالوهبرسمتنمایندهمجلسپاکسللتان،متولیبقعهحضرترقيه)سالماهللعليها(همسر

مسلمبنعقيلدرشهرالهورنيزبود.
دکتر»اسللماممدوت«کهیکیازشخصيتهایسياسیکشورپاکستاناست،درنگاهاولآدمرایادیکیدیگراز
چهرههایسياسیماندگاردرپاکسللتانمیاندازد.»بینظيربوتو«اسمیاستکهبادیدنممدوتدرذهنآدم
نقشمیبندد...اینتشللابهجالبظاهریدرکنارآرامشومتانتیکهدرچهرهاشدیدهمیشدازویشخصيتی

جذابوویژهبرایمصاحبهساختهبود....
گفتوگویمابااینبانویپاکستانیاینکپيشرویشماست:

خانم دكتر ممدوت! می دانس�تيد چه�ره تان خيلی آدم را ياد مرحومه »بی نظير بوتو« نخس�ت وزير 
سابق پاكستان می اندازد. خيلی شبيه ايشان هستيد...

)میخندد(بلهخيلیهادرایرانوحتیدرپاکستانهماینرابهمنمیگویند.
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شما نماينده ايالت پنجاب هستيد؟
خير،اکنوننمایندهپایتختیعنیاسالمآبادهستم.ولیقبالپنجسالنمایندهایالتپنجاببودم.

عالوه بر اينکه نماينده مجلس هستيد، متولی حرم يک امام زاده در الهور هم هستيد، درست است...
بله!منمتولیبارگاهحضرترقيه)سالماهللعليها(همسرمسلمبنعقيلومادرطفالنمسلمهستم.ویازبانوانجليل
القدریاسللتکهنقشمهمیدرواقعهکربالداشتهوهمسروفرزندانشنيزدرراهامامحسين)عليهالسالم(بهشهادت

رسيدهاند.بارگاهاینبانویمکرمهدرشهرالهورقرارداردومنمتولیحرمایشانهستم.
از اين بارگاه بيشتر برايمان بگوييد...

اینبارگاهروزانهحدود5هزارنفرزائرداردکهدرماهمحرموصفرتعدادزائرانخيلیبيشللترهممیشود.روزنهم
ذیالحجهکههمزمانباروزعرفهوسالروزشهادتحضرتمسلماست،شلوغترینروزبارگاهاینامامزادهاست.
فللردایآنروزیعنیدهمذیالحجهکهعيدقرباناسللتنيز،افراددرخانهجشللننمیگيرندبلکههمهبهحرم
حضرترقيه)سللالماهللعليها(میآیندوشللهادتمسلمبنعقيلراتسليتمیگویند.همهدرروزعيدقربانبهتسليت

شهادتمیآیندودرستاستکهروزعيداستولیهمهعزاداریمیکنند!
درسهماهذیالحجه،محرموصفرنيزبهطورکاملدربارگاهحضرترقيه)سالماهللعليها(عزاداریبرگزارمیشود.

از كشورهای ديگر هم برای زيارت می آيند؟ 
خير،متاسللفانههنوزبينبقيهکشللورهااینبارگاهمقدسآنقدرشللناختهنشدهاسللتوفعالفقطازاستانهاو

ایالتهایدیگرپاکستانبهزیارتمیآیند.
ايرانی ها چطور؟ آيا شرايطی هست كه بيايند و بارگاه حضرت رقيه)سالماهللعليها(  را زيارت كنند؟ 

راستشیکیازاهدافماهميناستکهزائرانبيشللتریبهآنجابيایند،حتیماگنبدحرمایشانراازرویگنبد
امامرضا)عليهالسللالم(طراحیکردهایم.پنجمنارههمبهنشللانپنجتناهلبيتسللاختهایموخيلیدوسللتداریم
شللباهتیایجادکنيمبيناینحرموتمامحرمهایاهلبيت)عليهالسللالم(ودوستداریمکهزائرانبهراحتیبتوانند
برایزیارتبيایندوفضایکافیداشللتهباشندوازنظربهداشتیوسالمتیدرامنيتکاملباشند،اميدوارمبااین

تمهيداتایرانیهاهمحضورشاندراینبارگاهپررنگترشود.
گفتيد طرحی برای توسعه حرم اين امامزاده داريد؟

بله!طرحیداریمکهصحنحرمبرایحضورزائرانبزرگترشللود.االنکوچکاسللتوزائراننمیتوانندبيایند
نمازبخوانند.باالخرهافرادمسنوکودکهممیآیندکهاگرتوسعهنيابدوازدحامبشودآنهادچارمشکلخواهند
شد.مثالدرعيدهاخيلیشلوغمیشودوواقعامشکلکمبودفضااحساسمیشود.ولیباطرحیکهمندارمقرار

استانشااهللاتفاقاتخوبیبيفتدوحرمتوسعهیابد.
اين طرح را به دولت هم ارائه كرده ايد؟

بله!مندیزاینوطرحرادرمجلسپاکسللتانمطرحکردهاموسللپسبهدولتدادهامودولتپاکستانهمآنرا
قبولکردهاست.
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در حرم امامزده ای كه متولی آن هستيد عالوه بر فعاليت های مذهبی،چه فعاليت های ديگری انجام 
می دهيد؟ 

مادرآنجاعالوهبربرنامههایآموزشللیکهبرایکودکانوبانواندربارهزندگیاهلبيت)عليهالسللالم(وسخنانآنان
داریم،یکمرکزسوادآموزینيزبرایبيسوادانویکمرکزدرمانیبرایدرمانبيمارانهمراهاندازیکردهایم.

منزل شما نزديک حرم است؟
خير،منزلمنازحرمدوراست.

پس چطور اين كارها را انجام می دهيد؟
راستشهميشهدررفتوآمدم.

آيا حرم امام زاده ديگری هم در پاكستان  وجود دارد؟
درپاکستانامامزادگانزیادیهستند.مندربارهامامزادگانوفرزنداناهلبيتکهدرخاکپاکستانقراردارند

تحقيقیهمانجامدادهواینتحقيقرابهآستانقدسرضویدادهامکهالبتهدرحالبررسیاست.
از عشق مردم پاكستان به امام رضا)عليهالسالم( برايمان بگوييد...

مردمپاکسللتانباورواعتقادقلبیدارندوباوجودهمهمشکالتوتهدیدها،بازهممیبينيددرحرمرضویچقدر
تعدادپاکستانیهازیاداست.آنهاییکهبضاعتبيشتریدارندهواییمیآیندولیآنهاییکهزمينیمیآیند،
ایناعتقادرادارندکهاگردراینراهکشللتهشللوندشهيدشدهاند.اینعشللقوعالقه،بهطیکردناینراهسخت

کمکمیکند.بااینکهدراینحمالتگاهیمسافرانراازاتوبوسهاپيادهوهمانجاتيربارانمیکنند.
شيعيانی كه مشهد می آيند آداب و رس�وم خاصی دارند؟ مثل ايرانی ها  كه وقتی از سفر كربال و مکه  

برمی گردند وليمه می دهند و...  



109 رایحه رضوی 3

آدابرسومبرگشتازمشهدتقریبامثلهمينآدابورسومایرانیهاستکهشمابرایمگفتيد.افرادبرایتبریک
گفتنبهخانهآنهامیروندوالبتهبرعکسمراسللمشللما،اقوام،فاميلوهمسایگانزائرانمشهدرابرایناهاریا

شامو..دعوتمیکنندوميهمانیمیدهند.
خودتان تا به حال چند بار به مشهد آمده ايد؟ 

منهرسالبهمشهدمیآیم.سللعیمیکنمبرنامهریزیامبرایزمانهایخاصباشد.مثالیکباراربعينمشهد
بودموبيسللتروزماندمتازمانشللهادتامامرضا)عليهالسللالم(.مناربعينکربالهمبودهاموآرزوداشللتمیکبارهم

مشهدباشمکهخداراشکرهمينطورشدواربعينمشهدراهمدیدم.
اربعين مشهد چطور بود؟

خيلیزیبا!لذتبردمبخصوصکهمنتاحدیزبانفارسللیرابلدموعزاداریهارامتوجهمیشللدم.شللبوروز
هياتهادرحرمواطرافدرحالعزاداریوسللينهزنیبودند.باپسللرم،اربعين،کربالرفتهبودیمولیچونآنجا
مراسللمعربیاستخيلیمتوجهنمیشللدیم؛اماروضههاوعزاداریهاییکهدرمشهدبرگزارمیشودرامتوجه
میشللدیم.هرچندروضهوعزاداریبههرزبانوباهرشللکلوقالبیباشللدبرایماشلليعيانجذاباستوتاثير

خودشرادارد.ولیدرکلمنعزاداریهایایرانیهاراخيلیدوستدارموازآنلذتمیبرم.

ش�ما از مديران كشور پاكس�تان هس�تيد. می خواهم بدانم وقتی با نگاه يک مدير عالی رتبه سياسی به  
مشهد  نگاه می كنيد اين شهرا را چطور می بينيد؟ و اين بار كه آمديد آيا تغييراتی در شهر شاهد بوديد؟ 

منهردفعهکهمیآیممیبينمکهمشللهدنسللبتبهدفعهقبلرشدوپيشرفتبيشللتریداشتهاست.حرمامام
رضا)عليهالسالم(همکههميشهدرحالتوسعهاستوماازدیدناینهمهپيشرفتخيلیخوشحالهستيم.
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اينکه می گوييد پيشرفته تر شده به چه معناست از چه لحاظ رشد داشته؟
بنظرممشهددرحالمدرنشدناست.دراینمدتپيشرفتهاوتوسعههایشهریخوبیداشتهولیتاکيدمن
بيشتررویمردماینشهراستکهبنظرمفرهنگشانروزبهروزدرحالرشدوبهترشدناست.مثالاینکهزنان
درایرانودرمشللهداینقدرامنيتدارندازنظرمنیکجهشفوقالعادهاسللت.حتیمندراینجارانندهتاکسی
زندیدم.کاشدرکشللورمنودردیگرکشورهایاسللالمیاینقدرامنيتوجودداشتکهزنانراحتدرجامعه
فعاليتکنند.آنچهبرایمنخيلیسللتودنیاستامنيتبانواندراینشهراسللتکهبسيارموضوعمهمومورد

اهميتیاست.
به عنوان يک مسلمان از امام رضا)عليهالسالم( چه آموخته ايد؟

امامرضا)عليهالسالم(بهعنوانعالمآلمحمد)صلاهللعليهوآلهوسلم(،درسهایاخالقیخيلیخوبیرابهماآموختند.آموزه
هایرضویدرعرصهسياستراهرانشانمداد.

ایشانهميشهمسایلاخالقیرابهشيعيانشانتذکرمیدادندودرزمانخودعالمترینفردوازهمهبخشندهترو
معتمدترنسبتبهتعاليمالهیبودند.

شما زائرامام رضا)عليهالسالم( هستيد در حرم شان چه دعاهايی می كنيد؟ 
یکسللریمسائلشخصیاستکهبيانمیکنم.ولیمسللئلهاصلیایناستکهمنروحمرادرحرمایشانتزکيه
میدهموبهخدانزدیکترمیشللوم.بهآموزههاییکهاهلبيتبهدنبالآنبودندنزدیکمیشللوموهميشهدعا
میکنمخداوندقدرتیبهمندهدوامامرضا)عليهالسللالم(برایمدعاکنندتابتوانمآموزههایاهلبيت)عليهالسالم(را

بياموزموبهدیگراننيزآموزشدهم.
به عنوان ميهمان جش�نواره بين الملل�ی امام رضا)عليهالسللالم( از اين جش�نواره و كيفيت حضور در آن و 

احيانا پيشنهاداتی كه داريد بفرماييد؟  
راستشمندومينباراستکهدرجشنوارهامامرضا)عليهالسالم(حاضرمیشوم.باراولکهدرششميندورهجشنواره
بهعنوانخادمنمونهفرهنگرضویتقدیرشللدموامسالنيزازحضورمجددمدراینجشنوارهبسيارخوشحالم
وبهعنوانیکیازمتوليانمکانیمقدسدرپاکسللتان،افتخاردارمعضویازخانوادهجشللنوارهامامرضا)عليهالسالم(
هستم.ميليونهانفرازسراسرجهاندراینایامدرمشهدحضورمییابندکهمراتبدرودوتحيتخودرانثارامام
رئوفشانکنند.جشنوارهامامرضا)عليهالسالم(اینافتخاررابهمندادتاماهمدراینروزهایشادتحيتخودراتقدیم

امامرضا)عليهالسالم(کنيم.
بللهنظرمنوظيفههرخادمامامرضا)عليهالسللالم(ایناسللتکهبههللرطریقیکهمیتوانداینجریللانراادامهدهد.
مندرحرمامامرضا)عليهالسللالم(ازایشللانخواستمتواناییطیکردنادامهاینمسلليررابهمابدهند.ایشانعالمآل
محمد)صلاهللعليهوآلهوسلللم(هستندوبرایهمهماافتخاربزرگیاسللتکهدرمحافلآکادميکودانشگاهیوبهلحاظ
علمیراهایشللانراادامهدهيمودرهمهمقاطعبهخصوصسللطوحباالازانجامامورتحقيقاتیراجعبهایشللانو
سخنانگهربارشاندریغنکنيمتاهمبخشیازدینمانرابهاینامامهماماداکردهباشيموهمدرراهترویجعلمو

بصيرتمردمانسرزمينهایاسالمیقدمیبرداشتهباشيم.
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راستشمنبهشللخصهخيلیعالقهمندمجشنوارههایمختلفیرادرقالبجشللنوارهامامرضا)عليهالسالم(دردهه
کرامتدرپاکسللتانبرگزارکنم.ازمجمعخادماننمونهفرهنگرضویدرخواستمیکنمدرصورتصالحدید
اینجانللبرانيزبهعضویتافتخللاریهيئتمدیرهاینمجمعدرآورند.البتهاگرایللناتفاقهمنيفتدمندرقلبم

خودمراخادمامامرضا)عليهالسالم(وعضواینمجمعبزرگمیدانموبهآنافتخارمیکنم.
بایدبگویممااینآمادگیراداریمکهجشللنوارهامامرضا)عليهالسالم(رادرشهرهایمختلفپاکستانواختتاميهآنرا
همدراسللالمآبادبرگزارکنيم.همانطورکهمیدانيدبيندوملتایرانوپاکستانروابطحسنهایبرقراراستو
دوکشللوربسياربهگسترشروابطباهمعالقهمندهستند،لذامیتواندربرگزاریاینجشنوارهگامهایبلندی

برداشت.
همچنينانتشاریکمجلههفتگییاماهنامهبهزبانانگليسییااردوراپيشنهادمیکنمواینکهبهقشردانشجوو

جواندرجشنوارهتوجهویژهشود.
دراخرهمازهمهدستاندرکارانجشنوارهبهخاطرهمهزحمتهاییکهمیکشند،تشکرمیکنمواینراافتخار

بزرگیمیدانمکهدرجشنوارهسيزدهمحضوریافتهام.
آخرين جمالت اين گفت و گو را به شما می سپارم تا با حضرت رضا)عليهالسالم( راز و نياز كنيد...

»ایامللام!نمیدانللمچهرازیدرآنگنبدوبارگاهملکوتللیتاننهفتهکهميليونهادلراازسراسللردنيابهخود
جذبکردهاسللتمنهمیکیازآنميليونهاارادتمندشماهستموشماخودتانبيشترازهرکسیازاینارادتها

باخبرید.«
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بانوي تونسي از عشق عمیق شیعیان به امام رضا)عليهالسالم( گفت
مریم مقداد: شیعیان عربستان به امام رضا )عليهالسالم(پناه آورده بودند

گفتوگوبامریممقداد،دیگرميهمانجشللنوارهامامرضا)عليهالسللالم(،دردوروزمختلفانجامشد؛بخشیازآندر
صحنجامعرضويحرممطهرامامرضا)عليهالسللالم(ودرشللبميالدآنحضرتصورتگرفتوبخشیدیگرساعتي

قبلازرفتناودرسالنپروازهایخارجیفرودگاهشهيدهاشمينژادمشهداتفاقافتاد.
اوآنروزدرمصاحبللهاشبللهکسللياشللارهکردکهامللروز_روزیکللهتنظيمنهایللياینگفتگللوانجاممي
شللود_ حرفهایشبرایللممصداقعينيپيداکللرد:»مریممقداددرمواجههبااینسللوالکللهارتباطشباامام
رضا)عليهالسللالم(چگونهاست،ازیکعشقعميقپنهانميانشلليعيانوامامرضا)عليهالسالم(سخنگفتوبامثال
زدنشلليعيانقطيفورهبرشانگفت:شيعيانروابطعميقعاطفيباامامرضا)عليهالسللالم(دارند.وقتيدراینچند
روزباعربزبانهایيکهباآنهازبانمشللترکدارمدرحرممطهرحرفمیزدم،کامالایناحسللاسرادرآنهاهم
میدیدم.دیشبگروهيازشيعيانقطيفعربستانرادرحرممطهردیدم.خيليدلشکستهبودندازظلمهایيکه
بهآنهاورهبرشان»شيخنمرباقرالنمر«ميشود.انگارآنهاازعربستانکهحرمامنالهيدرآنجاقرارداردبهدامان

امامرضا)عليهالسالم(پناهآوردهبودند!واینمراخيليتحتتاثيرقرارميدادومغمومميکرد...«.
حاالامروز1درحالیکهمشللغولویرایشنهایيگفتگويمریممقدادبودم،باشللنيدنخبرشهادترهبرمظلوم
شيعيانعربستان،اینبخشازحرفهاياوبيشترازهمهدلمرالرزاندومظلوميتاینعالمربانیوهمراهانشرا

بيشازپيشاحساسکردم.

1-12دیماه94روزشهادتشيخالنمر
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امروز12ديماه94درتقویمهابعنوانروزشهادت»شيخنمرباقرالنمر«روحانیمبارزشيعیعربستانثبتشد
وگفتگويبانويميهمانجشنوارهامامرضا)عليهالسللالم(بهانهگراميداشتیادمرديشدکهوقتيچندماهقبلفيلم
سخنرانيآتشينشرادرنمازجمعهشهرشيعهنشللينالعواميهدیدم،ناخوادگاهیادائمهاطهار)عليهمالسالم(افتادمو
البتهاینبرایمبسلليارعجيبوتفکربرانگيزبودکهسيزدهمينجشنوارهامامرضا)عليهالسالم(باخاطرهرهبرانبزرگ

معاصرجهانتشيع)شيخزکزکيوشيخباقرالنمر(ماندگارتروخاصترثبتشدهاست.
مریممقدادازکشورتونسآمدهبود.فوقليسانسپژوهشهاياسالميداشتومسلطبهزبانهايعربيوفرانسه
بودوبخاطرنگارشمقالهايدربارهامامرضا)عليهالسالم(کهدرآنبهبررسيشباهتهايدورانامامحسين)عليهالسالم(و

امامرضا)عليهالسالم(پرداخته،بههمایشبانوانمروجفرهنگرضويدعوتشدهبود.
47سللالداشتوروسرياشرابهسبکزنهايلبنانيسنجاقکردهومانتويبلندعربيپوشيدهبود.مثلهمه

زنهاروحيهايلطيفونگاهيجزیينگرداشت.
مریماززمرهشيعيانتونسبودودروزارتثبتاسناداینکشورکارميکرد...

بياييد اين گفتگو را از امام رضا)عليهالسللالم( آغاز كنيم،چه حس�ي نس�بت به امام هشتم)عليه الس�الم( 
داريد؟

بياناینحسخيليسللختاست.سختواسللرارآميز.چوننميتوانممطمئنباشللمتماماحساسمرابهشما
گفتهام.منیکمسلللمانشلليعهامکهدومينباراسللتامامرضا)عليهالسللالم(رازیارتميکنم.بللاهميندقتدر
ویژگیهاميتوانيدمتوجهمنظورمشللوید.همهشلليعيانباائمهاطهار)عليهمالسللالم(رابطللهعاطفيعميقيدارند.
منهمهمينطورم.بخصوصنسللبتبهامامرضا)عليهالسالم(.ازاینجهتایشللانراخيليشبيهامامحسين)عليهالسالم(
ميبينم.دراینچندروزکهدرمشللهدحضوردارموقتي،گاهيدرحرممطهرباعربزبانهایيکهبامنهمزبان
بودندحرفميزدم،کامالایناحسللاسرادرآنهانيزمیدیدم.بيشترآنهاعراقي،کویتي،بحریني،اماراتيوحتي
عربسللتانيبودند.امازبانقلبشللانبامنکهازآفریقاآمدهاممشللترکبود.دیشللبگروهيازشيعيانقطيف
عربستانرادرحرمرضويدیدم.خيليدلشکستهبودندازظلمهایيکهبهآنهاورهبرشان»شيخالنمر«ميشود.
انگارآنهاازعربسللتانکهحرمامنالهيدرآنقرارداردبهدامانامامرضا)عليهالسللالم(پناهآوردهبودندواینمراخيلي

تحتتاثيرقرارميداد.
گفتيد اين دومين سفر است، اولين بار كه مشهد آمديد را يادتان هست؟

بله!سال2011بود.
حضرت رضا)عليهالسالم( را به چه صفاتي مي شناسيد؟

درشخصيتشللانصفترأفتورحمتبيشترازهرچيزيجلبتوجهوایشانرامتمایزمیکند.حتیباسرسخت
تریندشمنانشللانهمرئوفومهربانبودند.باهمينویژگیبودکهامامبراقوامومذاهبمختلفپيروزشللدندو
تالشکردندمفاهيماشتباهونادرسللت،کهدرآنعصروارددیناسالمشدهبودراتصحيحکنند.ایشانمثلامام
حسين)عليهالسللالم(بهاحيايدوبارهاسالمپرداختند.امامحسين)عليهالسللالم(باخونشانوامامرضا)عليهالسالم(باعلم

شاناسالمرادوبارهاحياکردند.
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پس در انديشه و باور شما بين كربال و خراسان شباهت هايی است؟
بله!تعبيرتانراميپسللندمکهبينکربالومشهدپيوندوشللباهتیوجوددارد.درکربالاسالمباخوناحياشدو
درخراسللانباعلم.واینمیتوانددردنيایامروزموردتوجهباشدوعقالنيتوحکمتامامرضا)عليهالسالم(ميتواند

الگويمامسلمانهاقرارگيرد.

گويا شما در اين زمينه مقاله اي نوشته ايد...
دليلدعوتمبهجشللنوارهامامرضا)عليهالسللالم(تاليفهمينمقالهدربارهحياتاجتماعیوسياسیامامرضا)عليهالسالم(
استکهشاملچندینفصلميشودوجنبههایمختلفیاززندگیسياسيواجتماعيامامرضا)عليهالسالم(رامورد
بررسیقرارمیدهد.درجنبههایاجتماعیبهنوعبرخوردورفتارامامبامردمپرداختهامودرجنبههایسياسی،
بهنوعبرخوردشللانبامامونوحکومتعباسیواینکهایشانچطوردرقامتیکامامدرمناظراتظاهرمیشوند

وحتيبابدتریندشمنانخودشانتعاملوگفتگودارند.
در اين مقاله به چه نکات جذاب و تازه اي از زندگي و حيات امام رضا)عليهالسالم( دست يافتيد؟

مهمتریللننکتههمللانبحثاحياگربودنامامرضا)عليهالسللالم(اسللتکهدراینپژوهشبرآنتمرکزشللده.همان
نقشلليکهامامحسين)عليهالسللالم(همدردورانخودشانداشللتند.دراصلاینمقالهبررسيتطبيقيبينعصرامام

رضا)عليهالسالم(وامامحسين)عليهالسالم(است.
هرچندبينایندوعصرتفاوتآنچنانیوجودندارد،درحقيقت،امامحسين)عليهالسالم(دردورهخودشانباتحریف
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اسللالموظلموسللتممواجهبودندودرعصرامامرضا)عليهالسللالم(همبازميبينيمآنحضرتباهمينظلموانحراف
دردینروبروهسللتند.نکتهایکهوجودداردایناستکهامامحسين)عليهالسالم(درعصرخودشانبرایاصالحامت
جدشللانوبازگرداندنمفاهيماصيلاسالميدستبهقيامزدند.امامشللاهدهميکنيمدرعصرامامرضا)عليهالسالم(
شلليوهبازگشتبهاسللالماصيلنبویواصالحامتاسللالمي،بهگونهايدیگربود.امامکهبهناچاروالیتعهدیرا
پذیرفتندازهمانطریقراهیبرایترویجاسللالماصيلنبویپيداوبامناظراتشللاناسللالماصيلمحمديرا

معرفيکردند.
فصلمشللترکایندوعصراصالحواحياگریاسللتوهردوامامبراصالحگریتمرکزکردندکهشرحکاملاین

نکاتدرمقالهآمدهاستوانشااهللبهدنبالآنهستمکهمقالهرادرقالبکتابچاپومنتشرکنم.
غير از اين مقاله،پژوهش ديگري هم در اين حوزه انجام داده ايد؟

حللوزهپژوهشهایمللندربارهاهلبيت)عليهمالسللالم(وبهطللورخاصامامرضا)عليهالسللالم(اسللت.دربارهاخالقاهل
بيت)عليهمالسالم(وچگونگیرفتارشاندرزندگیروزمرهتحقيقاتیانجامدادهام.

می داني�د كه آيت اهلل جوادی آمل�ی هم چنين ديدگاهي دارن�د و معتقدند: امام رضا)عليهالسللالم( احيا گر 
مجدد اسالم ناب بودند و با هجرت شان به خراسان،مسئله امامت و توحيد را تنظيم و تثبيت كردند؟1
چقدعجيب!خيلیخوشللحالمکهعالمبزرگیمثلایشللانایندیللدگاهرادارندهرچندهنللوزتوفيقنيافتهام

دیدگاههايآیتاهللرادراینزمينهمطالعهکنم.

1-رایحهرضوي2صفحه97سللخنرانيآیتاهللجللوادیآملیدردیدارميهمانانخارجيدوازدهميندورهجشللنوارهبينالملليامام
رضا)عليهالسالم(.
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شما ميهمان سيزدهمين دوره جشنواره بين المللي امام رضا)عليهالسالم( هستيد،جشنواره چطور بود؟
درجشللنوارهافرادمختلفيازکشورهايدیگرگردهمآمدندومنسعيکردمتعاملوارتباطخوبیباافرادحاضر
درجشللنوارهداشللتهباشللمهمچنيندراینچندروزبهتبادلآراءوافکاردررابطهبافرهنگرضویپرداختيم.
جشللنوارهامامرضا)عليهالسالم(رامحمليبرایمحّبت،صلح،تسللامح،مهرورزیودوستیميدانمکهموالیمانامام

رضا)عليهالسالم(بدانامرکردهاند.
منبرایشللرکتدرجشللنوارهبينالمللیامامرضا)عليهالسللالم(بهشهرهايتهرانومشهدسللفرکردم.زمانیکهاز
طرفجشللنوارهدعوتنامهرادریافتکردملحظهخاصيبودکههيچجورینمیشللوداحسللاسآنراتوصيف
کنم.احساسممثلکسللیبودکهسالهادنبالگمشدهاشبودهوحاالپيداکردهاست.وقتیواردمشهدشدماین

احساسکاملشدورافتامامرضا)عليهالسالم(رابيشازپيشاحساسکردم.
خان�م مقداد تا لحظاتي ديگر حرم رضوي را ترک و با امام رضا)عليهالسللالم( وداع خواهيد كرد،فکر مي كنم 

خداحافظي با ايشان برايتان خيلي سخت باشد...
درحالیکهاشللکهایشبیاختيارسللرازیرمیشللوندمیگوید:لحظهوداعوبهتربگویملحظهفراقوجداییاز
محبوبواقعاسللختاست،اماهمينکهميدانمموالیمامامرضا)عليهالسللالم(کریمورئوفاستاميدوارميشومکه
بارأفتشللان،اذنزیارتدوبارهبهمنخواهندداد.ازهمينامشبکهآسللمانملکوتيمشهدراترککنم؛یک
انتظارسختدرمنآغازميشودتادوبارهبهشللتتوسواماممرازیارتکنمواميدوارمباردیگربهاینسرزمين
بازگردمودوبارهسللالمدهمبهاماميکهسللمبلمهربانيورافتاسللت.مندائماودرهرزمانومکانيحتياگر
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مشهدرابهچشمنبينم،تاآسمانوزمينوشبوروزباقیاستبهموالیمسالمميکنم.سالميکهتالحظهمرگ
پایانناپذیراست.

و كالم آخر....
موالیمن!ايامامرضا)عليهالسالم(!سخنيباتودارم:ميدانيدکهمنباعطشیسرشاردرآرزويدیدارشمادربهشت
توسبودمودرحالیکهحيرانوسرگردانبودم،گمشدهامرایافتم.روبرويضریحتانروحمتکهتکهشدونفس
آشفتهوپریشانمآرامشیافت.ناتوانوخستهازسختیهایایندنيابهدیدارتانآمدموشمامرهمزخمهايدلم

شدید.اینبويخوشکهباخودميبرمرایحهخوشبویبارگاهشماستاياماممهربان.
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حجت االسالم دکتر حسنین عباس گردیزی: جشنواره امام رضا)عليهالسالم( دل ها را آسمانی کرد
زائر پاکستانی: همه از سر ارادت و عشق به جشنواره آمده بودند

حجتاالسالمدکترسيدحسنينعباسگردیزیدردهمينجشنوارهبينالمللیامامرضا)عليهالسالم(کهسال91در
جواربارگاهحضرتثامنالحجج)عليهالسللالم(درمشهدبرگزارشدعنوانخادمنمونهفرهنگرضویرادریافتکردو
درجشنوارهسيزدهمبهعنوانیکیازاعضایمجمعجهانیخادمانفرهنگرضویقارههایآسياواقيانوسيهبار
دیگرميهماناینجشللنوارهشد.اومباحثعلمیمطرحشدهدرجشنوارهبخصوصدرهمایشبينالمللیبانوان

مروجفرهنگرضویرابینظيرتوصيفکرد.
آقای دكتر اگر موافقيد اين گفت و گو را از جشنواره امام رضا)عليهالسالم( آغاز كنيم آن طور كه من متوجه 

شدم  اين دومين باری است كه ميهمان جشنواره می شويد...
بله!مناولينبارسللال91کهدورهدهمجشللنوارهبود،افتخارداشللتمعنوانخادمنمونللهفرهنگرضویرااز
جشللنوارهامامرضا)عليهالسللالم(دریافتکنموحاالبعدازدوسللالبهخاطربرگزاریهمایشمجمعجهانیخادمان

فرهنگرضویدوبارهبهاینجشنوارهخاطرهانگيزدعوتشدهام.
چرا خاطره انگيز؟

چونهروقتاسللمامامرضا)عليهالسللالم(بهميانمیآیدمنناخودآگاهوبالفاصلهیاداینجشنوارهمیافتمکهبهنام
امامرضا)عليهالسالم(مزیناستودرميانمسلمانانجایگاهرفيعیدارد.

چه حرفی درباره جش�نواره داريد؟ می خواهم آنچه در قلب تان نسبت به جشنواره امام رضا)عليهالسالم( 
می گذرد را به ما هم بگوييد...
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شوروعالقهمردمنسبتبهامامرضا)عليهالسالم(کهتجلیآنرادرایامميالدحضرتدرمشهدمیتوانمشاهدهکرد
واقعادیدنیاست.قلوبدسللتخداونداستواوستکهدلهایاینمردمرانسبتبهامامرضا)عليهالسالم(عاشققرار

دادهاست.
ببينيدبعضیچيزهاحسکردنیاست.باالخصاحساساتقلبی.مندرجشنواره،معنویتبسياردیدم.همانطور
کهمللردمدرحرمامامرضا)عليهالسللالم(کهمرکزتوحيداسللتدچاروجدمعنویمیشللوندایناحسللاسرامندر
اختتاميهجشنوارهامامرضا)عليهالسالم(داشتمکههمهازسرعشقوارادتبهاینجشنوارهآمدهبودندوهمانطورکه
ماوقتیواردحرممیشللویمفضایروحانیومعنویرامیبينيم.فضایجشنوارههماینطوربودمعنویتداشت

ودردلانساناثرمیکرد.
اینکللهمارادعللوتکردنداولعنایتخودحضرتوبعدهملطفجشللنوارهبودهوگرنهماکللهالیقاینعناوین
نيستيماگرلطفخودحضرتنباشدماهيچکارینمیتوانيمانجامدهيم.امامرضا)عليهالسالم(حقیبرگردنهمهما

دارندکهتوانادایآنرانداریموفقطدرحدتوانناچيزماندراینمسيرتالشمیکنيم.
در مدت حضور ش�ما در ايران برنامه های مختلفی در قالب جشنواره امام رضا)عليهالسالم( اجرا شد، كدام 

برنامه برای شما جذاب تر بود؟
برنامههایاصلیدرتهرانومشللهدبودوالبتهتوفيللقزیارتبارگاهحضرتمعصومه)سللالماهللعليها(درقمراهمپيدا
کردیم.درميانبرنامههایمشللهد،مراسماختتاميهجالببود.دربينبرنامههایتهرانمنهمایشبينالمللی
بانوانمروجفرهنگرضویراخيلیدوسللتداشتمبحثهایعلمیفوقالعادهایآنجامطرحشدکهمنشخصا
تشللنهشنيدنشبودمزیراکهقبالجایینشللنيدهونخواندهبودموخيلیازاینجهتفرصتحضوردرجشنواره
برایمبینظيربودوبهلحاظعلمیبهرههابردم.مثالخانمیدرآنهمایشارائهمقالهداشتندمقالهایدربارهمادر
امامرضا)عليهالسالم(بودکهخيلیاستفادهکردم.منقبالفکرمیکردممادرامامرضا)عليهالسالم(ایرانیتبارهستنداماآن

خانممحققبراساساسنادتاریخیاثباتکردندکهمادرحضرتیونانیتباربودهاند.
مجمعجهانیخادمانفرهنگرضویبرکاتبسياریداشتازجملهاینکهفعاالناینعرصهراازنقاطمختلفجهان
درپایتختجمهوریاسللالمیگردهمآوردوآخرینیافتههایعلمیوفعاليتهاییکهدرزمينهامامرضا)عليهالسالم(
انجامشللدهبودرادراختياردیگرانقراردادندکهاینابتکارارزندهاستوتاکنوندرجهاناسالمودربارههيچیکاز
ائمه)عليهمالسللالم(اتفاقنيفتادهاست.ازاینجهتمنجشنوارهامامرضا)عليهالسالم(راپيشرووالگومیدانموانشااهللروزی
دربارههمهائمه)عليهمالسللالم(چنينشرایطیبهوجودبيایدتاهرکسدرهرنقطهازجهانکهدربارهاینخاندانمطهر

تالشمیکندباهمدرارتباطبودهوازفعاليتهاییکدیگرباخبرشوند.
برای ارتقای جشنواره چه ايده ای را پيشنهاد می كنيد؟

پيشللنهادمایناسللتخطارتباطیبينماکهسللاکنکشللورهایمختلفدنياهسللتيموبنيادبينالمللیامام
رضا)عليهالسللالم(ازطریقایميلوابزارهایروزدنيابرقرارشللودتااینارتباطمانمستمرباشد.همينطورآثاریکهدر

اینجشنوارهتوليدمیشودبهویژهمقاالتعلمی،دردسترسمانيزقرارگيرد.
شما اهل كجا هستيد؟
شهراسالمآباد.پاکستان.
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در اسالم آباد چه فعاليت هايی برای امام رضا)عليهالسالم( انجام می دهيد؟
مندراسللالمآباددوحوزهعلميللهبرایبرادرانوخواهللرانراهاندازیکردهامکهحوزهعلميهآقایانبهاسللمامام
رضا)عليهالسللالم(وحوزهعلميهبانوانهمبهاسمحضرتمعصومه)سللالماهللعليها(است.ومنمدیرآنحوزههاهستم.دراین
حوزههادردوسطحعمومیوتخصصیبرنامهبرگزارمیکنيم.درسطحعمومیبرایهمهاقشارجامعهدرایامميالد
وشللهادتامامرضا)عليهالسللالم(وحضرتمعصومه)سللالماهللعليها(مراسمهایمختلفبرپامیکنيم.همچنينمسابقاتیبا
جایزهسفربهمشهدنيزداریم.سالگذشللتهخادمانحرمرضویبهمراسمماآمدندوپرچممتبرکبارگاهحضرت

رضا)عليهالسالم(راآوردندکهمراسمباشکوهیبودومردمخيلیاستقبالکردند.
درسطحتخصصیسمينارهایعلمیبراینخبگانجامعهدربارهایندوبزرگواربرگزارمیکنيمکهافراددرآنبه

ارائهمقالهوکارهایپژوهشیمیپردازند.
چرا حوزه های علميه تان را  به اسم اين دو بزرگوار نامگذاری كرديد؟

چونمتوسلبهاینحضراتشدم.حضرترضا)عليهالسالم(دربينائمه)عليهمالسالم(بهامامالرئوفوخواهرشانحضرت
معصومه)سالماهللعليها(بهکریمهاهلبيت)عليهمالسالم(شهرتدارند.

به رس�م علمای سادات ايران كه عمامه مشکی بر سر می گذارند،عمامه شما مشکی است و اين يعنی 
اينکه سيد هستيد.از نسل كدام يک از ائمه)عليهمالسالم(؟

ماازنسلللزیدبنعلیفرزندامامزینالعابدین)عليهالسللالم(هستيم.نسلایشانبعدازشللهادتمظلومانهزید،ابتدا
ساکنبغدادشدندسپسبهمنطقهگردیزپاکستانمهاجرتکردندوازآنجاهمبهاسالمآبادرفتند.

شيعيان در اسالم آباد هم ساكنند؟
بله!حدود20درصدجمعيتمسلللمانپاکسللتانراشيعيانتشللکيلمیدهندکهنزدیک10درصدآنهامقيم

اسالمآبادند.
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امام رضا)عليهالسالم( را به چه ويژگی هايی می شناسيد؟
بهتحملآراءمخالفواینکهعالمآلمحمد)صلاهللعليهوآلهوسلم(بودند.

مناظراتامامرضا)عليهالسالم(رابهیادبياورید.ایشانبههمهآموختندمکتباهلبيت)عليهمالسالم(،مکتبمنطق،عقلو
استداللاستوتفکریکهاهلاستداللوعقلاست،دستبهخونریزیوجنگنمیزند.امامرضا)عليهالسالم(همين
روشراداشللتندوبامذاهبوادیانمختلفگفتگومیکردند.درغربوبهویژهآمریکابيشترجوانانونوجوانان،

بهاسالمرویمیآورندودشمناناسالمازایننگرانند.

يک سوال هم درباره تاثيرات هجرت امام رضا)عليهالسالم( به ايران دارم. به نظرتان اين سفر چه تاثيری در 
احيای اسالم ناب، به خصوص در كشور ما داشته است؟

تقدیروحکمتالهیاینبودکهایشللانبهایرانبيایندودراینسرزمينبهشللهادتبرسند.بهنظرمنسفرامام
رضا)عليهالسللالم(بهایرانجزواسرارالهیاسللت.کهخيلیازابعادآنپنهانوبرخیهمآشکارشدهاست.وقوعانقالب
اسللالمییکیازآناسرارفاششدهاسللتپيروزیایراندرجنگهشتسللالهازبرکاتوجودامامدراینکشور
اسللتمندرمطالعاتممتوجهشللدمخيلیازرزمندگانباتوسلبهحضرتامامرضا)عليهالسللالم(برایمبارزهروحيه
میگرفتندوراهیجبهههایجنگمیشدند.امامخمينی)ره(فرمودند:»اصالآستانقدسمرکزایراناست«.
بنابراینمشللهدمقدسپایگاهروحانیومعنویایراناست.واقعاهميناستهمهشيعيانازنورامامرضا)عليهالسالم(

انرژیمیگيرند.
در حرم امام هشتم)عليهالسالم( چه دعايی كرديد؟

مندربينادعيهعاشقزیارتجامعهکبيرهامودرحرمامامرضا)عليهالسالم(نيزآنرامیخوانم.درزیارتجامعهمی
خوانيم:»ایموالیمن!مننمیتوانمصفاتوویژگیهایتورابشللمارمیاآنکهبشناسللم«.امامرضا)عليهالسالم(از

قلبهمهماباخبرندومیدانندچهچيزیبهصالحماست.
همچنينمقيدمهرکسللیکهبهمللنالتماسدعاگفتهاسللترادربرابرامامیادکنموسللالمشراخدمتامام

رضا)عليهالسالم(برسانم.
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