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معرفی جشنواره بین المللی امام رضا)ع(

جشــنواره بیــن المللــي امــام رضــا علیــه الســالم کــه از ســال 1382 بــا دســتورالعمل شــورای برنامه 
ریــزی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و متعاقــب آن بــا مصوبــه شــماره 34871/18596 مــورخ 
1385/2/26 هیئــت محتــرم وزیــران بــه صــورت ســاالنه از ســوی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
در داخــل و خــارج از کشــور بــه مناســبت میــالد بــا ســعادت و سراســر نورعالــم آل محمــد )صــل 
اهلل علیــه و آلــه وســلم( حضــرت امــام علــي بــن موســي الرضاعلیــه الســالم و کریمــه اهــل بیــت 
حضــرت فاطمــه معصومــه ســالم اهلل علیهــا و بزرگداشــت حضــرت شــاهچراغ علیــه الســالم در دهــه 
کرامــت ) از یکــم تــا یازدهــم ذیقعــذه( برگــزار میگــردد از ایــن جهــت اهمیــت مضاعــف مــي یابــد 
کــه همــه ســاله اندیشــمندان، پژوهشــگران، هنرمنــدان و در یــک کالم پدیدآورنــدگان آثــار فاخــر 
رضــوي بــا خلــق آثــار فاخــر و ارزنــده زمینــه ي ترویــج بیــش از پیــش فرهنــگ، ســیره و معــارف 
ــت اقشــار مختلــف  ــا حمای ــا همــکاری دســتگاه هــا و نهادهــای عضــو جشــنواره و ب رضــوي را  ب
مــردم و بــا پشــتیبانی دولــت محتــرم و عنایــت مجلــس محتــرم شــوراي اســالمي، خصوصــاً اعضــاء 
محتــرم کمیســیون فرهنگــي مجلــس و بویــژه رهنمودهــای مراجــع عظــام و علمــای اعــالم در یــک 

فضــاي معنــوي فراهــم مــي نماینــد.
الف: برنامه هاي موضوعي و تخصصی مّلی

برنامــه هــاي موضوعــي تعریــف شــده در جشــنواره بیــن المللــي امــام رضاعلیــه الســالم شــامل آن 
دســته از برنامــه هایــي  مــي شــود کــه توســط ادارات کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان هــا، 
دانشــگاه هــا، کانــون هــا،  نهادهــا و ســازمانهاي عضــو، بــه صــورت انتشــار فراخــوان و دریافــت آثــار 
و انتخــاب برگزیــدگان پرداختــه مــي شــود و در حــال حاضــر بخــش هــای تخصصــی جشــنواره 
بــه موضوعــات علمــی، پژوهشــی، فرهنگــی، هنــری، ســینمایی، مطبوعاتــی، دیجیتالــی و کــودک 

ونوجــوان اختصــاص دارد.
ب: برنامه های بین المللی

ــه  ــام رضاعلی ــي ام ــن الملل ــنواره بی ــور در جش ــارج از کش ــراي خ ــده ب ــف ش ــاي تعری ــه ه برنام
الســالم بــا بهــره گیــري از ظرفیــت علمــي، فرهنگــي اندیشــمندان و دانشــمندان جهــان همچنیــن 
مشــارکت ارادتمنــدان هشــتمین اختــر تابنــاک آســمان امامــت و والیــت در اقصــي نقــاط جهــان 
ــا محوریــت  ــا رویکــرد علمــي، پژوهشــي ، فرهنگــي و هنــري برگــزار مــي گــردد. ایــن بخــش ب ب
ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســالمي، همــکاري نهادهــاي فرهنگــي مرتبــط بــا خــارج از کشــور 
ــز  ــه و مرک ــي العالمی ــه المصطف ــالم(، جامع ــم الس ــت )علیه ــل البی ــي اه ــع جهان ــژه مجم ــه وی ب

مــدارس خــارج از کشــور مــي باشــد.
ج: برنامه هاي عمومي و مردمی 
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ــاد  ــا ایج ــه الســالم ب ــام رضــا علی ــي ام ــن الملل ــي جشــنواره بی ــاي عموم ــه ه ــازماندهي برنام س
ــب جشــن  فرصــت هــاي معنــوي دهــه کرامــت در سراســر کشــور اعــم از شــهر و روســتا در قال
ــا پیــش بینــی 17 کارگــروه از نهادهــا و تشــکل  ــا مشــارکت اقشــار مختلــف و ب هــاي مردمــي ب
ــت ســتاد  ــا محوری ــا نظــارت شــوراي هماهنگــي جشــن هــاي دهــه کرامــت و ب هــای مردمــی ب
ــي و  ــتگاه فرهنگ ــکاري 30 دس ــا هم ــور و ب ــاجد کش ــري مس ــي هن ــاي فرهنگ ــون ه ــي کان عال

ــوان مجــري انجــام مــی گــردد. ــه عن مرتبــط کشــور ب
د: برنامه هاي پنجم ذیقعده روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

بزرگداشــت امامــزادگان بــه عنــوان قطــب هــاي فرهنگــي جامعــه یکــي از محورهــاي اصلــي برنامــه 
هــاي روز پنجــم ذیقعــده در تقویــم فرهنگــي کشــور و در دهــه کرامــت مــي باشــد کــه همــه ســاله 
در تمامــي اســتانها برنامــه ریــزي و بــه مــورد اجــرا گذاشــته مــي شــود و در طــي ســال هــاي اخیــر 
ــازمان  ــره در دســتورکار س ــش و کنگ ــي و در چارچــوب همای ــه صــورت جهان ــن بزرگداشــت ب ای

اوقــاف و امــور خیریــه کشــور قــرار گرفتــه اســت. 
ــه  ــن موســي علی ــه هــاي روز ششــم ذیقعــده بزرگداشــت حضــرت احمــد ب ه: برنام

ــاهچراغ(: ــالم )ش الس
ــوان بزرگداشــت  ــه عن ــي انقــالب فرهنگــي روز ششــم ذیقعــده ب ــه شــوراي عال ــر اســاس مصوب ب
حضــرت احمــد بــن موســي علیــه الســالم )شــاهچراغ( تعییــن و در تقویــم فرهنگــي کشــور درج 
شــده اســت. در ایــن روز بــا محوریــت آســتان مقــدس حضــرت شــاهچراغ در شــیراز ســومین حــرم 
اهــل بیــت و سراســر کشــور بــا محوریــت شــوراي هماهنگــي دهــه کرامــت برنامــه هــاي متنــوع 

فرهنگــي پیــش بینــي و بــه مرحلــه اجــرا در خواهــد آورد. 
ــه الســالم در مســیر جــاده  ــام رضــا علی ــه هــاي قدمــگاه هــاي حضــرت ام و: برنام

والیــت 
بزرگداشــت قدمــگاه هــاي مســیر هجــرت حضــرت امــام رضــا )علیــه الســالم( از شــلمچه تــا مــرو 
ــا  ــي مــي باشــد کــه ب ــه های ــه برنام ــژه از جمل ــن و مراســم وی ــدازي کاروان هــاي نمادی ــا راه ان ب
حضــور و مشــارکت گســترده ي مــردم در  اســتان هــاي مســیر هجــرت و  قدمــگاه هــا نهادینــه 

شــده اســت. 
ز: برگزیدگان:

یکــي از دســتاوردهاي اصلــی جشــنواره بیــن المللــي امــام رضــا )علیــه الســالم( شناســایي پدیــد 
ــار فاخــر فرهنگــي و هنــري در زمینــه فرهنــگ رضــوي مــي باشــد کــه در برنامــه  ــدگان آث آورن
هــاي مختلــف از ســوي هیــأت داوران هریــک از رشــته هــاي علمــي، فرهنگــي، هنــري، ســینمایي 
و مطبوعاتــي و دیجیتالــي آثــار برگزیــده منتخــب شناســایي و نفــرات اول تــا ســوم پدیــد آورنــده 
هریــک از ایــن آثــار بــه عنــوان برگزیــده شــناخته شــده و طــي مراســم اختتامیــه برنامــه موضوعــي 
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اســتان و دســتگاه برگــزار کننــده مــورد تقدیــر قــرا ر مــي گیرنــد.
ح: خادمان فرهنگ رضوي:

یکــي از برنامــه هــاي جشــنواره بیــن المللــي امــام رضــا )علیــه الســالم( معرفــي خادمــان فرهنــگ 
رضــوي مــي باشــد کــه از ســوي کمیتــه انتخــاب خادمــان فرهنــگ رضــوي جشــنواره 16 چهــره 
برجســته علمــي، فرهنگــي و هنــري در داخــل و خــارج از کشــور کــه داراي خدمــات برجســته اي 
در ســاحت مقــدس فرهنــگ رضــوي باشــند انتخــاب و بــا اهــداء نشــان جشــنواره از آنــان تجلیــل 

مــي گــردد.
ط: افتتاحیه و اختتامیه جشنواره بین المللي فرهنگي و  هنري امام رضا علیه السالم :

ــالد  ــالروز می ــا س ــان ب ــت همزم ــه کرام ــه الســالم در ده ــام رضــا علی ــي ام ــن الملل جشــنواره بی
باســعادت حضــرت فاطمــه معصومــه )ســالم اهلل علیهــا( در شــهر مقــدس قــم افتتــاح و  پــس از 
اجــرا در 31 اســتان کشــور و ســطح وســیعي از نقــاط جهــان، اختتامیــه آن  در شــب ســالروز میــالد 
ــه،  ــي رتب ــا حضــور مســئوالن عال ــه الســالم ب ــن موســي الرضــا علی ــي ب ــا ســعادت حضــرت عل ب
اقشــار مختلــف، برگزیــدگان جشــنواره، اصحــاب فرهنــگ و هنــر بــا تجلیــل از خادمــان فرهنــگ 

رضــوي در مشــهد مقــدس بــه کار خــود پایــان مــي دهــد. 
ی: انتشارات:

یکــی از برنامــه هــای مســتمر بنیــاد بیــن المللــی فرهنگــی هنــری امــام رضا)ع(کــه تحــت نظــارت 
ــی،  ــی، فرهنگ ــوالت پژوهش ــار محص ــد انتش ــی کن ــت م ــالمی فعالی ــاد اس ــگ و ارش وزارت فرهن
ادبــی و گزارشــی جشــنواره بیــن المللــی امــام رضــا)ع( مــی باشــد.کتاب حاضــر یکــی از ایــن آثــار 
اســت کــه دربــر گیرنــده گوشــه ای از تــالش هــای خادمــان فرهنــگ رضــوی در خــارج از کشــور 
و گــزارش عملکــرد برنامــه هــای بخــش بیــن الملــل چهاردهمیــن جشــنواره فرهنگــی هنــری امــام 
رضــا)ع( مــی باشــد کــه بــه مناســبت دهــه کرامــت در عرصــه بیــن المللــی صــورت پذیرفتــه اســت.

بنیاد بین المللي فرهنگي و هنري امام رضا علیه السالم
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پیشگفتار

موقعیــت ایــران و نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی در منطقــه و در عصــر حاضــر موقعیتــی ویــژه 
ــرد مــی شــود کــه نظــام جمهــوری  ــه ف ــگاه آن زمــان منحصــر ب ــن جای ــد. ای ــه شــمار مــی آی ب
اســالمی از آغــاز تــا بــه امــروز اســاس کار خــود را در تثبیــت ارزش هــا در میــان ملــت هــا بــا نــگاه 

بــه فرهنــگ و عقالنیــت بــر پایــه گفتگــو و معرفــی ارزش هــای دیــن خــدا 
قــرار داده اســت. آن چــه کــه ایــران را بــه عنــوان کشــوری تاثیرگــذار بــر حرکــت هــای مردمــی 
ــرای بیــان آراء خویــش اســت.  دوری  ــزار علــم و هنــر و ادب ب ــد اســتفاده از اب معرفــی مــی نمای
گزینــی از فضــای جنــگ و تشــنج و دفــاع از مظلــوم جایــگاه ایــران را نــه درمیــان سیاســتمداران 
بلکــه در میــان عمــوم مــردم منطقــه مســتحکم نمــوده اســت. امــا ایــن مســئله نــه بــه منزلــه اتمــام 
موفقیــت کــه بــه منزلــه چالــش جدیــد بــا رقبایــی اســت کــه هیچــگاه بســط و توســعه فرهنگــی 
مبتنــی بــر گفتگــو و عقالنیــت و منبعــث از آمــوزه هــای بنــدگان صالــح خــدا بــر روی زمیــن را 

برنمــی تابنــد. 
ــای  ــروه ه ــه گ ــه ب ــان منطق ــادی از جوان ــداد زی ــش تع ــروز از گرای ــه ام ــه طــور قطــع آنچــه ک ب
تکفیــری شــاهدیم اســتفاده از ابــزار شــبکه هــای ماهــواره ای، فضــای مجــازی، تولیــد بــازی هــای 
ــزاری  ــی، برگ ــه ای و جهان ــه منطق ــال چندزبان ــای فع ــزاری ه ــه ای، تأســیس خبرگ جــذاب رایان
کنفرانــس هــا، همایــش هــا و گفتگوهــا در ســطوح تخصصــی و در ســطح عــام، ســاخت و تولیــد 
فیلــم و ســریال هــای جــذاب، اســطوره ســازی افــراد سرشــناس ایدئولــوژی تکفیــر بــرای ایفــای 
نقــش کاریزماتیــک در میــان ملــت هــا و ... همگــی گوشــه ای از فعالیــت هاییســت کــه دشــمنان 
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اســالم بــرای تغییــر چهــره آن و بــرای اثبــات ارزش هــای خــود ســال هــا و در پرتــو برنامه ریــزی 
ــد. ــادرت می ورزن ــه آن مب ــد ب ــه جوامع مقص ــا مطالع ــق و ب دقی

و دقیقــا در همیــن نقطــه اســت کــه نقــش نهــاد هــای متولــی در امــر فرهنگ، محــوری و تعییــن کننده 
قلمــداد مــی شــود. حلقــه مفقــوده جوامــع امــروزی اســالمی در تعامــل بــا دیگــران در تحقــق گفتگــو و 
عقالنیتــی مســتتر اســت کــه بــه راســتی طالیــه دار ایــن حرکــت در تاریــخ حضــرت علــی ابــن موســی 
الرضــا علیــه الســالم اســت. بــر ایــن اســاس و بــا توجــه بــه هجمــه ســنگینی کــه علیــه مــردم و نظــام 
جمهــوری اســالمی از ســوی دشــمنان چــه از ســوی همســایگان منطقــه ای و چــه از ســوی حکومــت 
هــای اســتکباری وارد مــی گــردد تثبیــت ارزش هــای واال در میــان جوامع اســت کــه در وهلــه اول بیانگر 

چهــره راســتین از اســالمیت و ایرانیــت توامــان اســت.
بــه نظــر مــی رســد تمرکــز بر ســیره، ســبک زندگــی و ابعــاد شــخصیتی حضــرت امــام رضاعلیه الســالم 
و تبلیــغ در ســایه معــارف آن حضــرت وظیفــه ای عظیــم در تثبیــت جایــگاه بیــن المللــی ایــران در 
میــان کشــورهای دیگــر  بــه شــمار مــی رود کــه جشــنواره بیــن المللــی امــام رضاعلیه الســالم بــا چنین 

رســالتی پــا بــه عرصــه گــذارده اســت.  
جشــنواره بیــن المللــی امــام رضــا)ع( گام هــای فرهنگی خــود را در راســتای تحقــق الهام بخشــی، فعالیت 
و مؤثــر بــودن در جهــان اســالم بــا تحکیــم الگــوی مردم ســاالری دینــی، توســعه ی کارآمــد، جامعــه ی 
اخالقــی، نواندیشــی و پویایــی فکــری و اجتماعــی، تأثیرگــذار بــر همگرایــی اســالمی و منطقــه ای بــر 
ــداز جمهــوری  ــر ســند چشــم ان اســاس تعالیــم اســالمی و اندیشــه های امــام خمینــی)ره( مبتنــی ب
اســالمی ایــران در افــق 1404 تبییــن و برنامــه ریــزی و رهنمودهــای مقــام معظــم رهبری نموده اســت.
 از ایــن رو و در جهــت تحقــق اهــداف مذکــور، جشــنواره فرهنگــی هنــری امــام رضاعلیــه الســالم 

فعالیــت خــود را در ســطح بیــن الملــل بــا دو رویکــرد کلــی دنبــال مــی کنــد:
1- بومی سازی

2- نهادسازی
در جهــت بومــی ســازی فعالیــت هــای ترویجــی فرهنــگ رضــوی، اقــدام بــه انجــام فعالیــت هایــی 

شــده اســت کــه برخــی از ایــن فعالیــت هــا بــه شــرح ذیــل مــی باشــد:
الــف- برگــزاری فســتیوال ها، هفته هــای فرهنگــی، نمایشــگاه های آثــار فرهنگــی هنــری، 

میزگردهــای گفتگــو  و همایش هــای علمــی
ب- ترجمــه کتــب فاخــر دربــاره امــام رضاعلیــه الســالم بــه زبــان هــای زنــده توســط خادمــان و 

مبلغــان فرهنــگ رضــوی در کشــورهای مقصــد
ج- راه اندازی سایت جشنواره به زبان های مختلف به عنوان پل ارتباطی مخاطبان

د- راه اندازی خبرگزاری تخصصی فرهنگ رضوی
هـ- تولید و ارسال اقالم فرهنگی متناسب با نیازهای روز جامعه و به کشورها و نقاط مقصد
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ــام رضــا)ع( در دوره چهاردهــم شــاهد رشــد چشــمگیر  ــی ام ــن اســاس جشــنواره بیــن الملل برای
برگــزاری آن در نقــاط مختلــف جهــان بــوده اســت و اقــالم فرهنگــی و متبــرک کــه متناســب بــا 
نیازهــای روز نمایندگــی هــا جمهــوری اســالمی و مبلغــان بومــی در جهــت تبلیــغ و ترویــج فرهنگ 
منــور رضــوی مــی باشــد تهیــه و بــه نقــاط و کشــورهای مجــری ارســال گردیــد. کــه جزئیــات آن 

بــه شــرح ذیــل مــی باشــد:

نهادسازی
ــج  ــازی تروی ــی س ــار بوم ــالم در کن ــه الس ــام رضاعلی ــری ام ــی و هن ــی فرهنگ ــن الملل ــاد بی بنی
فرهنــگ رضــوی در خــارج از کشــور اقــدام بــه فراهــم آوردن زمینــه تشــکیل نهادهایــی در جهــت 
گســترش هرچــه بیشــتر فعالیــت هــای فرهنگــی مبتنــی بــر آمــوزه هــای دینــی بــر پایــه قــرآن 
ــا تکیــه بــر فرهنــگ رضــوی و جلوگیــری از مــوازی کاری  و مکتــب اهــل بیــت علیهــم الســالم ب

نمــوده اســت کــه شــامل نهادهــای زیــر مــی باشــد:
ــیا،  ــای آس ــاره ه ــی ق ــع تخصص ــامل مجام ــه ش ــوی ک ــی خادمان فرهنگ رض ــع جهان ــف –مجم ال

اروپــا، آفریقــا و آمریــکا مــی باشــد.
ب- مجمع بین المللی بانوان مروج فرهنگ رضوی 

ــا  ــل ب ج- فراهــم آوردن زمینــه گســترش برنامــه هــای موضوعــی جشــنواره در ســطح بیــن المل
ــه مناســبت دهــه کرامــت اســتفاده از ظرفیــت تشــکل هــای بوجــود آمــده ب

در همیــن راســتا و در ادامــه برگــزاری مجامــع تخصصــی قــاره هــای چهارگانــه، جشــنواره چهاردهم 

آسیا 28 کشور

آفریقا 28 کشور

اروپا 14 کشور

آمریکا 7 کشور

نمودار کشورهای شرکت کننده در جشنواره به تفکیک قاره ها
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میزبــان خادمــان فرهنــگ رضــوی ادوار گذشــته از قــاره هــای آفریقا،اروپــا و آمریــکا بــوده کــه بــا 
تشــکیل مجمــع تخصصــی هرکــدام از آن هــا و برگــزاری انتخابــات تعییــن هیئــت هــای مدیــره 
بــه طــور عملــی  ایــن نهــاد هــای متشــکل از اعضــای بومــی خــود قــاره هــا وارد فراینــد اجرایــی 
آن شــده اســت. و ان شــاء اهلل بــا برگــزاری اجــالس جهانــی مجمــع خادمــان فرهنــگ رضــوی در 
ســال 20017 و همزمــان بــا برگــزاری جشــنواره پانزدهــم ایــن نهــاد مقــدس رســما فعالیــت خــود 

را آغــاز خواهــد کــرد.
از ســویی دیگــر و در ســطح مخاطبــان خــاص جشــنواره بیــن المللــی امام رضــا)ع( پــس از برگزاری 
موفــق همایــش بیــن المللــی بانــوان مــروج فرهنــگ رضــوی در ســال گذشــته، ایــن همایــش بــر 
اســاس مصوبــه شــورای بیــن الملــل جشــنواره امــام رضــا)ع( در جشــنواره پانزدهــم و در گســتره 

ای جهانــی برگــزار خواهــد شــد.   
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مقدمه
دبیر خانه بخش بین الملل چهاردهمین جشنواره فرهنگی هنری  امام رضا)ع(

در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی

»جشــنواره بین المللــی امــام رضــا)ع(« عنــوان عظیم تریــن جشــنواره فرهنگــی، هنــری و 
ــن موســی الرضا)ع( و خواهــر  ــام علی ب ــده ام ــه مناســبت میــالد فرخن ــی کشــور اســت کــه ب والی
بزرگوارشــان، کریمــه اهــل بیــت حضــرت معصومــه)س(، از یکــم تــا یازدهــم ذی القعــده در ایــام 

ــود. ــزار می ش ــت« برگ ــه کرام »ده
بــا توجــه بــه اقبالــي کــه بــرای بیــن المللــی شــدن ایــن جشــنواره وجــود داشــت، در ســال هفتــم 
جشــنواره فرهنگــی- هنــری امــام رضــا)ع( بــا رویکــرد بیــن المللــي و بــا تغییــر نــام از جشــنواره 
ــی،  ــی، پژوهش ــای علم ــا محوره ــا)ع( ب ــام رض ــی ام ــن الملل ــنواره بی ــه جش ــری ب ــی- هن فرهنگ
فرهنگــی، هنــری، مطبوعاتــی و همچنیــن فضــای مجــازی شــروع بــه کار نمــود و ســازمان فرهنــگ 
و ارتباطــات اســالمی مســوولیت بخــش بیــن الملــل آن را عهــده دار گردیــد و نهــاد هایــی همچــون 
مجمــع جهانــی اهــل البیــت)ع(، جامعــة المصطفــی العالمیــه، مرکــز امــور بیــن الملــل و مــدارس 
خــارج از کشــور وزارت آمــوزش و پــرورش، وزارت امــور خارجــه و بســیاری از نهادهــای دیگــر کــه 
ــرای  ــوان از ظرفیــت آنهــا ب ــا می ت در خــارج از کشــور عهــده دار امــور فرهنگــی مــی باشــند و ی

فعالیــت هــای فرهنگــی خــارج از کشــور بهــره جســت، در ایــن حــوزه مشــارکت مي نماینــد.
بخــش بیــن الملــل جشــنواره امــام رضــا)ع( بــا تجربــه اي چندیــن ســاله موفــق گردیــده عــالوه بــر 
برگــزاري برنامــه هــاي فرهنگــي و هنــري در خــارج از کشــور، همــه ســاله میهمانــان زیــادی را از 
کشــور هــای مختلــف بــه مشــهد مقــدس دعــوت نمــوده و تعــدادی از شــخصیت هــای برجســته 
علمــی و فرهنگــی جهانــي کــه در حــوزه فرهنــگ و معــارف رضــوی خدمــات برجســته ای داشــته 
انــد را در مراســم اختتامیــه جشــنواره بیــن المللــی امــام رضــا)ع( در مشــهد مقــدس، بــه عنــوان 
خادمــان فرهنــگ رضــوی مــورد تجلیــل و تقدیــر قــرار دهــد، کــه ایــن امــر بــا توجــه بــه ضــرورت 
اســتفاده از نیروهــاي بومــي و انجــام اقدامــات فرهنگــي بــه صــورت مردمــي و خودجــوش در خــارج 

از کشــور حائــز اهمیــت بــوده اســت.
شورای بین الملل جشنواره امام رضا)ع( در کارگروه هاي زیر به فعالیت مي پردازد:

1. انتخاب خادمان فرهنگ رضوی خارج از کشور
2. بانوان و امور خانواده

3. ترجمه و نشر معارف رضوی
4. اقالم و اعزام مبلغ و هنرمند

5. ایرانیان خارج از کشور
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6. فضای مجازی
7. مدارس خارج از کشور

8. کودک و نوجوان
مجمــع جهانــی خادمــان فرهنــگ رضــوی کــه متشــکل از منتخبــان دوره هــاي مختلــف هســتند 

نیــز در چهــار مجمــع تخصصــي ذیــل فعالیــت دارد:
1. مجمع تخصصی قاره آسیا

2. مجمع تخصصی قاره آفریقا
3. مجمع تخصصی قاره اروپا

4. مجمع تخصصی قاره آمریکا

• تشكیل دبیرخانه بخش بین الملل و مهمترین اقدامات
بــه منظــور انســجام بخشــي و اســتفاده بهتــر از ظرفیــت هــا و فرصــت هــاي موجــود بخــش بیــن 
الملــل و هماهنــگ ســازي هــاي الزم، دبیرخانــه دائمــي شــوراي بیــن الملــل در ســازمان فرهنــگ 

و ارتباطــات اســالمي و اداره کل امــور فرهنگــي ایرانیــان خــارج از کشــور تشــکیل گردیــد.
بــا توجــه بــه واگــذاري وظیفــه دبیرخانــه شــوراي بیــن الملــل بــه اداره کل امــور فرهنگــي ایرانیــان 
خــارج از کشــور طــي حکــم معــاون فرهنگــي ســازمان و جانشــین شــوراي بیــن الملــل بــه جنــاب 
آقــاي دیوســاالر مدیــرکل امــور فرهنگــي ایرانیــان خــارج از کشــور ، دبیرخانــه دائمــي بخــش بیــن 
الملــل جشــنواره رضــوي آغــاز بــه کار نمــود و اقدامــات الزم را بــه انجــام رســاند کــه چکیــده آن 

بــه شــرح زیــر اعــالم مــي گــردد:
ــاد  ــل بنی ــر عام ــا حضــور مدی ــل ب ــن المل ــوراي بی • تشــکیل جلســات و شــرکت در جلســات ش
فرهنگــي هنــري امــام رضــا)ع(، جامعــه المصطفــي العالمیــه )ص(، مجمــع جهانــي اهــل بیــت)ع(، 
وزارت امــور خارجــه، وزارت آمــوزش و پــرورش، کانــون پــرورش فکــري کــودکان و نوجوانــان و ....  

بــا محوریــت ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســالمي
• برگــزاري جلســات شــوراي بیــن الملــل بــا حضــور ریاســت محتــرم ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات 
و رئیــس شــوراي بیــن الملــل، مدیرعامــل محتــرم بنیــاد بیــن المللــي امــام رضــا)ع( و کار گــروه 

هــاي تخصصــي شــوراي بیــن الملــل
ــازمان  ــد از س ــه عبارتن ــر آن ک ــای موث ــور اعض ــا حض ــل ب ــن المل ــوراي بی ــات ش ــزاري جلس • برگ
فرهنــگ و ارتباطــات اســالمی، جامعــه المصطفــی العالمیــه، مجمــع جهانــی اهــل بیــت)ع(، وزارت امور 
خارجه،ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه کشــور و بنیــاد بیــن المللــی فرهنگــی هنــری امــام رضــا)ع(

• انتخاب خادمان فرهنگ رضوي
• برگزاري کمیته انتخاب خادمان فرهنگ رضوي خارج از کشور

ــت  ــاي فرهنگــي جه ــه نمایندگي ه ــاي انتخــاب خــادم رضــوي ب ــه و ارســال شــاخصه ه • مکاتب
معرفــي خــادم فرهنــگ رضــوي 
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• دریافت اسامي خادمین پیشنهادي جامعه المصطفي العالمیه )ص(
• دریافت اسامي خادمین پیشنهادي مجمع جهاني اهل بیت)ع(

• بررســي و ارزشــیابي افــراد و آثــار معرفــي شــده کــه نهایتــاً پــس از بحــث و تبــادل نظــر و تاییــد 
مقــام عالــي وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمي، اســامي زیــر بــه عنــوان خادمیــن منتخــب جشــنواره 

چهاردهــم در بخــش بیــن الملــل معرفــي شــدند:
1- آقاي اصغر علي موالدینا از انگلستان
2- آقاي مفتاح فوزي رحمت از اندونزي

3- خانم لیال سوراني از لبنان
4- آقاي شیخ محمد امین از پاکستان

5- آقاي نورالدین دارآفرین از آذربایجان
6- آقاي محمد ماني از سنگال

7- آقاي سید حمید حسیني از عراق
8- آقاي سید مصطفي بوعزیز از بلژیک

• ارسال اقالم فرهنگي رضوي
• برگــزاري جلســات و جمــع آوري نقطــه نظــرات در خصــوص کیفیــت و تنــوع اقــالم فرهنگــي و 

ارائــه بــه مســؤوالن تهیــه کننــده اقــالم فرهنگــي
ــاي  ــه نمایندگي ه ــه کلی ــي ب ــاي فرهنگ ــالم و برنامه ه ــنجي اق ــاز س ــرم نی ــال ف ــه و ارس • مکاتب

خــارج از کشــور
• ارســال محصــوالت و اقــالم فرهنگــی تهیــه شــده توســط بنیــاد بیــن المللــي امــام رضــا)ع( بــه 
نمایندگي هــاي فرهنگــي  و سیاســي جمهــوري اســالمي ایــران در خــارج کشــور جهــت پشــتیبانی 
ــگ رضــوي،  ــاي فرهن ــه ه ــزاري هفت ــه منظــور  برگ ــل جشــنواره ب ــن المل ــای بخــش بی برنامه ه

نمایشــگاه عکــس، هفتــه فیلــم رضــوي، مســابقه و .... بنــا بــه مقتضیــات منطقــه اي
• دریافــت بســته هــاي فرهنگــي )عمومــي، فیلــم، نمایشــگاهي( از بنیــاد بیــن المللــي امــام رضــا)ع( 
و ارســال توســط ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســالمی، مجمــع جهانــی اهــل بیــت)ع( و جامعــه 

المصطفــی العالمیــه
• اقدامات و فعالیت هاي اجرایي دبیرخانه شوراي بین الملل

ــا  ــه نمایندگي ه ــه کلی ــدران ب ــتان مازن ــته هاي اس ــابقه دل نوش ــوان مس ــال فراخ ــه و ارس • مکاتب
فرهنگــي

• مکاتبــه بــا نمایندگي هــاي فرهنگــي و معرفــي جشــنواره کتاب خوانــي رضــوي مربــوط بــه نهــاد 
کتاب خانــه هــاي عمومــي کشــور

• هماهنگي جهت برگزاري مراسم مرو در ترکمنستان و تهیه مستند قدمگاه امام رضا)ع(
ــا شــکوه تــر برگــزار  ــا رایزنــي فرهنگــي ج.ا.ایــران در ترکمنســتان جهــت هرچــه ب • هماهنگــي ب
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شــدن اجــراي مراســم
ــان،  ــران )کشــورهاي آلم ــوري اســالمي ای ــي جمه ــاي فرهنگ ــي ه ــت بودجــه اي از رایزن • حمای

ــا و پاکســتان( ــزي، تانزانی ــان، اندون لبن
• دریافــت فیلم هــاي مریــم مقــدس و والیــت عشــق بــه زبان هــاي اردو، کــردي و عربــي از شــبکه 

جهانــي آي فیلــم و الکوثــر جهــت ارســال بــه خــارج از کشــور
• برگــزاري نشســت خبــري ریاســت محتــرم ســازمان و رئیــس شــوراي بیــن الملــل چهاردهمیــن 
ــام  ــري ام ــي و هن ــاد فرهنگ ــرم بنی ــل محت ــام رضــا)ع( و مدیرعام ــري ام ــي هن جشــنواره فرهنگ

رضــا)ع( در حــوزه ریاســت

• اقدامات اجرایي برگزاري مراسم بخش بین الملل
• تهیــه و ارســال دعــوت نامــه )عربــي، انگلیســي، فارســي، اســپانیایي( مدعویــن خارجــي 
ــا و  ــا، اروپ ــاي آفریق ــوی قاره ه ــگ رض ــان فرهن ــی خادم ــع جهان ــنواره و مجم ــن جش چهاردهمی

ــران ــالمي ای ــوري اس ــي جمه ــي و سیاس ــاي فرهنگ ــي ه ــه نمایندگ ــکا ب آمری
• تهیــه لــوح تقدیــر میهمانــان خارجــي بــه امضــاء ریاســت ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســالمي 

و مدیرعامــل بنیــاد بیــن المللــي امــام رضــا)ع( بــه دو زبــان فارســي و انگلیســي
• هماهنگــي بــا اداره کل پشــتیباني و تشــریفات جهــت اخــذ روادیــد میهمانــان خارجــي )29 نفــر(، 
اســتقبال و انتقــال مدعویــن از فــرودگاه امــام خمینــي )ره( بــه فــرودگاه مهرآبــاد جهــت عزیمــت 

بــه مشــهد مقــدس
• ارسال تصویر بلیط مدعوین به نمایندگي هاي فرهنگي 

ــخصیت هاي  ــخنراني ش ــور و س ــت حض ــداوم جه ــتمر و م ــري مس ــه و پیگی ــوت نام ــال دع • ارس
علمــي، فرهنگــي و سیاســي

ــان )رئیــس دفتــر رئیــس جمهــور(، دکتــر والیتــي ) مشــاور مقــام معظــم  ــان دکتــر نهاوندی آقای
رهبــري در بخــش بیــن الملــل(، حجــت االســالم والمســلمین اعرافي)رئیــس جامعــة المصطفــي 

ــي اهــل بیــت)ع(  العالمیــه ص(، حجــت االســالم والمســلمین اختــري )دبیــرکل مجمــع جهان

                                                                         دکتر حسین دیوساالر     
                                                                          دبیر شورای بین الملل

                                                                          جشنواره فرهنگی هنری امام رضا)ع(
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تولیت آستان قدس رضوی در جمع میهمانان خارجی بخش بین الملل چهاردهمین 
جشنواره فرهنگی هنری امام رضا)ع(:

امام رضا)ع( نخستین کرسی گفتگو میان ادیان را در تاریخ بنیان نهادند

میهمانــان خارجــی و جمعــی از دســت اندرکاران بخــش بین الملــل چهاردهمیــن جشــنواره 
ــد.  ــدار کردن ــوی دی ــدس رض ــتان ق ــت آس ــا تولی ــا)ع( ب ــام رض ــری ام ــی فرهنگی هن بین الملل
در ابتــدای ایــن دیــدار کــه شــامگاه جمعــه 22مــرداد1395 در حــرم مطهــر امــام رضــا)ع( برگــزار 
شــد، دکتــر ابــوذر ابراهیمی ترکمــان )رئیــس ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســالمی( ضمــن ارائــه 
ــال  ــت س ــدود هف ــت: ح ــی گف ــای جهان ــنواره در عرصه ه ــای جش ــینه فعالیت ه ــی از پیش گزارش
ــش  ــم بخ ــم گرفتی ــا)ع( تصمی ــام رض ــری ام ــنواره فرهنگی هن ــم جش ــی از دوره هفت ــش یعن پی
ــا  ــن کار ب ــه ای ــتیم ک ــد داش ــدا تردی ــم و در ابت ــان بیفزایی ــه فعالیت هایم ــز ب ــل را نی بین المل
ــر  ــت دوره اخی ــه در هف ــروز بســیار خوشــحالیم ک ــا ام ــه، ام ــا ن ــود ی ــد ب ــراه خواه ــت هم موفقی
ــت،  ــوده اس ــراه ب ــیاری هم ــات بس ــا توفیق ــده، ب ــزار ش ــی برگ ــورت بین الملل ــنواره به ص ــه جش ک
ــان  ــه جه ــش از 2400 نقط ــور و بی ــوی در 77 کش ــن های رض ــن دوره از جش ــه ای ــکلی ک به ش
ــاره ارزش  ــه این کــه امــام رضــا)ع( احادیــث بســیاری درب ــا توجــه ب برگــزار می شــود؛ همچنیــن ب
عقالنیــت دارنــد، شــعار ایــن دوره از جشــنواره را »گفتگــو و عقالنیــت در ســیره رضــوی« انتخــاب 

کردیــم، زیــرا بــر ایــن باوریــم کــه جهــان امــروز بیــش از هــر چیــز بــه عقالنیــت نیــاز دارد. 
ــاب  ــالم ن ــای اس ــه آموزه ه ــان این ک ــا بی ــدار ب ــن دی ــز در ای ــوی نی ــدس رض ــتان ق ــت آس تولی
محمــدی تنهــا راه حــل بشــریت بــرای خــروج از مشــکالت و معضــالت امــروز جهــان اســت، اظهــار 
ــه  ــی اســت و جهــان دریافت ــاب بیــش از هــر زمان ــه اســالم ن ــان ب ــروز گرایــش جهانی داشــت: ام
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ــدار  ــه پرچم ــت ک ــدی اس ــاب محم ــالم ن ــرد، اس ــه ک ــه آن تکی ــوان ب ــه می ت ــالمی ک ــت اس اس
ــه های  ــا و دسیس ــام توطئه ه ــود تم ــا وج ــبختانه ب ــت و خوش ــران اس ــالمی ای ــوری اس آن جمه

ــه اســت.  ــق گرفت اســتکبار، تفکــر انقــالب اســالمی بیــش از پیــش در جهــان رون
ــت:  ــا)ع(، گف ــام رض ــی از ام ــل روایات ــس از نق ــی پ ــیدابراهیم رئیس ــلمین س حجت االسالم والمس
وظیفــه خطیــر شناســاندن ســیره و ســخنان اهل بیــت بــه جهانیــان بــر عهــده مــا شــیعیان اســت 

ــع می شــود.  ــم، بســیاری از مشــکالت بشــر رف ــن کار را به درســتی انجــام دهی ــر ای و اگ
وی افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه امــام رضــا)ع( نخســتین کســی بودنــد کــه کرســی گفتگــو میــان 
ادیــان را در تاریــخ بنیــان نهادنــد، در نتیجــه شــناخت و اطاعــت از ســیره و روش عملــی زندگــی 

ــد رمــز ائتــالف و اتحــاد در میــان مســلمانان باشــد.  آن حضــرت می توان
تولیــت آســتان قــدس رضــوی ادامــه داد: »کرامــت« گمشــده امــروز انســان معاصــر اســت؛  حــدود 
ــت  ــن کرام ــروزه ای ــال می شــود و ام ــت انســانی در فلســطین پایم ــه کرام ــاد ســال اســت ک هفت
در کشــورهایی مثــل ســوریه، یمــن و عــراق مــورد تعــرض قــرار گرفتــه اســت و حمایــت انقــالب 
اســالمی از فلســطین، ســوریه، یمــن و عــراق، به معنــی حمایــت از کرامــت انسان هاســت و آنچــه 

ــی نقــض کرامــت انســانی اســت.   ــی علیــه بشــریت رخ می دهــد، تجل به دســت اســتکبار جهان
ــان  ــده جه ــرد: آین ــان ک ــود خاطرنش ــخنان خ ــان س ــی در پاس ــلمین رئیس حجت االسالم والمس
ــا ایــن  بــرای مومنــان روشــن اســت و قطعــا پیــروزی صالحیــن نزدیــک خواهــد بــود؛ اســتکبار ب
ــته  ــنی داش ــده روش ــد آین ــریت نمی توان ــه بش ــت علی ــردازی و جنای ــکاری، دروغ پ ــم از فریب حج
ــور احاطــه دارد.  ــر همــه ام ــان اســت و اوســت کــه ب ــا مومن ــد ب ــد دســت خداون باشــد و بی تردی
در بخــش دیگــری از ایــن نشســت، دو نفــر از میهمانــان خارجــی بخــش بین الملــل چهاردهمیــن 
ــگ  ــی فرهن ــان جهان ــی از خادم ــا)ع( به نمایندگ ــام رض ــری ام ــی فرهنگی هن ــنواره بین الملل جش
ــور  ــیع از کش ــغ تش ــوی و مبل ــگ رض ــادم فرهن ــعد )خ ــهیل اس ــد. س ــخنرانی کردن ــوی س رض
آرژانتیــن( و حجت االســالم العوالــی )خــادم رضــوی و مبلــغ تشــیع از کشــور اوگانــدا( در ســخنان 
ــه گزارشــی از وضعیــت گســترش فرهنــگ رضــوی در کشــورهای جهــان و نیــز  ــه ارائ کوتاهــی ب

ــد.  ــن راه پرداختن ــف در ای ــائل مختل ــا و مس چالش ه
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متن سخنرانی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی جناب آقای دکتر جنتی در آیین 
پایانی چهاردهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضاعلیه السالم

بسم ا... الرحمن الرحیم
ــن موســی  ــی ب ــر تابنــاک امامــت و والیــت حضــرت عل ــا ســعادت و فرخنــده هشــتمین اخت والدت ب
ــگان، شــخصیت هــای  ــرم، اســاتید، فرهیخت ــه همــه حضــار محت ــا را ب ــه و الثن ــه آالف التحی الرضاعلی
گرانقــدر، روحانیــت معظــم و بــه ویــژه میهمانــان خارجــی جشــنواره تبریــک و تهنیــت عــرض مــی کنم.

امشــب شــبی اســت کــه شــمع شــعف در شبســتاِن آرزوهایمــان فــروزان شــده و آهــوی رمیــده 
ــِب انیــِس  ــه جان ــا عبیــِر ارادت ب ــدار مــی جویــد. امشــب صبــای دل را ب ــِت دل اشــتیاقِ مان ضمان
نفــوس و آفتــاِب تــوس، روانــه مــی کنیــم. او پــاره تــن پیامبــر در ســرزمین والیتمــدار ایــران اســت 
و ضریــح مقدســش مأمــن و ملجــأ عاشــقان و شــیفتگان ایــن حــرم قدســی اســت. حــرِم مطهــرش 
ــد و لطــف آن حضــرت مرهــم زخــم  ــرار از دل هــا مــی ربای ــادش ق عطــِر جانبخــش وال دارد و ی
هــای کهنــه عاشــقان اســت. از پــگاِه ازل تــا عشــاء ابــد، پیمــاِن یــاران بــا والیــت او پایــدار اســت. 
عــزِت مــا از روشــنایِی آســتاِن پــر فــروِغ اوســت و ایرانیــان بــه یمــن حضــور پرفیــض او اســت کــه 

بــه علــم دوســتی و هنرپــروری شــهره عالــم شــده انــد.
صبح از سمت خراساِن تو بر می خیزد پلک خورشید به فرمان تو بر می خیزد  
بعد، از گوشه چشماِن تو بر می خیزد نور هر صبح می افتد به در خانه تو   

مشــهد الرضــا نقطــه کانونــی دلشــدگاِن معرفــت و حقیقــت اســت. نقشــه مشــهد را کــه روی زمیــن 
پهــن مــی کنیــم، 

بهشــت مقابــل چشــمانِ مان ســبز و شــعاِع دایــره معرفــت شــیعه هویــدا مــی شــود، مگــر نــه اینکــه 
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شــهرها در گــرِد چشــمه هــا و کنــار رودخانــه هــا شــکل گرفتنــد و تمــدن هــا بــه وجــود آمدنــد؟ 
مگــر مکــه گــرِد کعبــه و زمــزم بــه وجــود نیامــد؟ اول حــرم، صاحــب حــرم را یافــت و بعــد آفتــاب، 
حریــِم محیــِط عشــق را ترســیم کــرد. مشــهدالرضا هــم یکــی از پرشــکوه تریــن شهرهاســت کــه در 

حاشــیه چشــمه نــوِر رضــوی شــکل گرفتــه و مبــدا وســعت فکــر شــیعی شــده اســت.
مرو را کردی مدینه، طوس را بیت الحرام از مدینه تا خراسان کعبه دنبال تو بود  

ایــن شــهر وقتــی شناســنامه دار شــد کــه نامــش را از امامــی گرفــت کــه شــهیِد تبــاِر عشــق بــود. 
ــام امامــی کــه در ایــن  ــه ن ــار مــی شناســند. ب ــام شــهید ایــن دی ــه ن ــم ایــن شــهر را ب همــه عال
خــاِک پــاک آرمیــده اســت، همــو کــه امــاِم همــه عالمیــان اســت و همــه مــردم جهــان مــی تواننــد 
او را » آقــای خــود« و »امــام خــود« بخواننــد. دامنــه لطــف او آن قــدر وســیع اســت کــه هیــچ کــس 

جــای دیگــری را تنــگ نمــی کنــد.
ــا عنــوان امــاِم ثامــن و فرهنــگ و معــارف رضــوی مزیــن و متبــرک  جشــنواره رضــوی هرچنــد ب
ــت و  ــت و والی ــارده ســتاره ســپهر امام ــارِف چه ــگ و مع ــت جشــنواره فرهن ــا در حقیق اســت ام
چهــارده چشــمه معرفــت و خداجویــی اســت کــه مــا از زالِل زمــزِم آن هــا ســیراب مــی شــویم. 
جشــنواره رضــوی رایحــه عطرآگیــن چهــارده معصــوم را بــا نــام امــام رضاعلیــه الســالم در گســتره 
داخلــی و بیــن المللــی آن مــی پراکنــد و عصــاره و چکیــده معــارف و فرهنــگ امامــت و والیــت را 
در دل خــود جــای داده اســت. ایــن بزرگتریــن رویــداد فرهنگــی کشــور اســت کــه تأثیــر و نفــوذ آن 
در چندیــن هــزار نقطــه دور و نزدیــک مشــهود اســت. امســال بیــش از 2000 نقطــه در 31 اســتان 

و 77 کشــور میزبــان ایــن جشــنواره انــد.
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی بــه عنــوان خــادِم اصلــی و رکــن برپایــی و برگــزاری این جشــنواره 
ــرار  ــد کــه در زمــره مروجــان فرهنــگ و معــارف اهــل بیــت علیهــم الســالم ق ــه خــود مــی بال ب
گرفتــه اســت. ایــن وزارتخانــه در کنــار برپایــی جشــنواره هــای تخصصــی همچــون جشــنواره بیــن 
المللــی فیلــم، موســیقی و تئاتــر، اهتمــام جــدی هــم بــه برگــزاری جشــنواره هــای آیینــی و معنوی 
چــون جشــنواره فرهنگــی هنــری امــام رضاعلیــه الســالم دارد و از پشــتیبانی چنیــن رویــداد بــزرگ 

و تأثیرگــذاری آن هرگــز دریــغ و غفلــت نمــی کنــد.
ــانی  ــون رود خروش ــود چ ــن دوره خ ــاز پانزدهمی ــک در آغ ــالم این ــه الس ــام رضاعلی ــنواره ام جش
ــه  ــه برنام ــر دامن ــک ســو هــر روز ب ــر مــی دارد. از ی اســت کــه هــر مانعــی را از ســر راه خــود ب
هــای مردمــی آن افــزوده مــی شــود و از دیگــر ســو دســتگاه هــا و نهادهــای دولتــی، غیردولتــی  
و آموزشــی بــا مخاطبانــی از کــودکان و نوجوانــان گرفتــه تــا بزرگســاالن در تشــکل هــای مردمــی 

بــه ایــن جریــان مــی پیوندنــد.
جاذبــه جشــنواره بــه گونــه ای اســت کــه ارادتمنــداِن آن حضــرت در هــر نقطــه از جهــان بــرای 
همســو شــدن بــا جریــان دهــه کرامــت در داخــل کشــور، بنیــان هــای جشــنواره را در خــارج از 
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کشــور تقویــت مــی کننــد. ایــن جشــنواره چــون بــر پایــه اعتقــادات، بــاور دینــی مــردم و عشــق 
و ارادت بــه ســاحت آن حضــرت اســتوار شــده، ریشــه دار و عمیــق اســت و بــه صــورت مویرگــی در 
همــه اســتان هــا و شهرســتان هــا، از روســتاهای دوردســت گرفتــه تــا شــهرهای بــزرگ و پنج قــاره جهان 

گســترش پیــدا کــرده و متکــی بــه عشــق و والی مــردم شــده اســت.
بــه تعبیــری مــی تــوان گفــت: ســتاد برگــزاری جشــنواره فرهنگــی هنــری امــام رضاعلیــه الســالم 

در قلــب هــای مــردم شــیفته والیــت مســتقر شــده اســت.
ــون  ــه کان ــت ک ــه ای اس ــه گون ــی ب ــدد موضوع ــای متع ــواره ه ــزاری جش ــیوه برگ ــی و ش طراح
هــای تجمــع و تحصیــل کــودکان، نوجوانــان، جوانــان و دانشــجویان را عمیقــاً تحــت تأثیــر قــرار 
داده اســت. هــر ســال بــر تعــداد دانشــگاه هایــی کــه در برگــزاری ایــن رویــداد فرهنگــی معنــوی 
ــر دولتــی در برگــزاری دوره  ــزوده مــی شــود. ورود 35 دانشــگاه دولتــی و غی ــد اف مشــارکت دارن
ــز  ــکاری 920 مرک ــت. هم ــات اس ــار و مباه ــه افتخ ــارکت و مای ــن مش ــارز ای ــه ب ــم نمون چهارده
وابســته بــه کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان نیــز نمونــه ای از ایــن مشــارکت جــدی 
و مهــم اســت، بــه ویــژه آنکــه کــودکان و نوجوانــان مســتعد تریــن عناصــر تأثیــر پذیــر در مســائل 
فرهنگــی هســتند و فرهنــگ و معــارف دینــی در آغــاز زندگــی، چــون نقشــی کــه بــر ســنگ حــک 

شــود ملکــه ذهــن و زبــان آنهــا مــی شــود.
جشــنواره رضــوی در بســتر پویــای خــود پشــتوانه فرهنــگ عمــوم کشــور هــم بــوده اســت. در ایــن 
دوره و در بخــش کتابخوانــی بــا موضــوع فرهنــگ رضــوی در 31 اســتان، 31 ســتاد بــرای ترویــج 
فرهنــگ رضــوی راه انــدازی شــد و نهضــت کتابخوانــی در همــه اســتان هــا بــرای همــه اقشــار و 

مقاطــع ســنی و تحصیلــی بــه راه افتــاد.
در دوره چهاردهــم حــوزه تولیــد شــعر و فیلــم رشــدی جهشــی را شــاهد بــود. در جشــنواره فیلــم 
ــاه رضــوی بیــش از 600 فیلــم و در جشــنواره شــعر رضــوی بیــش از 10 هــزار قطعــه شــعر  کوت
بــه جشــنواره رســید. برخــی از برنامــه هــای شــعرخوانی در شهرســتان هــا بیــن 3 تــا 4 هــزار نفــر 
مخاطــب داشــت کــه در نــوع خــود یکــی از شــگفتی هــای جشــنواره بــه شــمار مــی آمــد و اینهــا 

تنهــا نمونــه هایــی از توفیــق ایــن رویــداد فرهنگــی هنــری اســت.
جشــنواره امــام رضاعلیــه الســالم اکنــون محــرک برخــی از حرکــت هــای خودجــوش مردمــی در 
ــه ای از ایــن  نقــاط مختلــف ایــران و جهــان شــده اســت. »جشــنواره آه و آهــو« در کاشــان نمون
ــه  ــام رضاعلی ــه تأســی از جشــنواره ام حرکــت هــای خودجــوش مردمــی اســت کــه هــر ســال ب

الســالم برگــزار مــی شــود و مخاطبــان بســیار دارد.
بخــش بیــن الملــل جشــنواره در ســال هــای اخیــر توســعه یافتــه و نهادســازی و بومــی ســازی 
فعالیــت هــا در خــارج از کشــور تــا انــدازه زیــادی تحقــق یافتــه اســت. جامعــه المصطفــی، مجمــع 
جهانــی اهــل البیــت و ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات در ایــن زمینــه گام هــای بلنــدی برداشــته 
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انــد کــه جــا دارد از همــه آنــان تشــکر و قدردانــی شــود.
از ســال گذشــته مقدمــات برگــزاری مجمــع جهانــی خادمــان فرهنــگ رضــوی فراهــم شــده اســت. 
ــرد و  ــزار ک ــود را برگ ــات خ ــته جلس ــال گذش ــیا س ــاره آس ــوی ق ــگ رض ــان فرهن ــع خادم مجم
ــال 2017،  ــد و س ــکیل ش ــکا تش ــا و امری ــاره اروپ ــوی ق ــگ رض ــان فرهن ــع خادم ــال مجم امس
همزمــان بــا نامگــذاری مشــهد مقــدس بــه عنــوان پایتخــت فرهنگــی جهــان اســالم، بــه خواســت 

ــد مجمــع جهانــی خادمــان رضــوی برگــزار خواهــد شــد. خداون
اینجانــب بــر خــود فــرض مــی دانــم از تولیــت فقیــد آســتاِن مقــدس قــدس رضــوی، مرحــوم آیــت 
اهلل واعــظ طبســی رضــوان اهلل علیــه کــه همــواره پشــتیبان دلســوز و مهربــان ایــن جشــنواره بودنــد 
یــاد کنــم و بــه روح بلنــد آن عالـِـم ربانــی خدمتگــزار درود مــی فرســتم. همچنیــن مراتــب ســپاس 
و قدردانــی عمیــق خــود را از تولیــت محتــرم آســتاِن قــدس رضــوی، حضــرت حجــت االســالم و 
المســلمین جنــاب آقــای رئیســی و همکارانِ شــان کــه در برگــزاری ایــن رویــداد فرهنگــی آیینــی 

از هیــچ حمایتــی دریــغ نکردنــد، ابــراز میــدارم.
برنامــه هــای ایــن جشــنواره همــواره مکمــل برنامــه هــای فرهنگــی آســتان قــدس رضــوی بــوده و 

آرمــان و هــدف همــه مــا ترویــج فرهنــگ و معــارف رضــوی اســت.
برگــزاری ایــن رویــداِد بــزرگ فرهنگــی بــا ابعــاد و جوانــب و گســتره وســیع آن حاصــل عشــق و 
ارادت همــه خادمــان آن حضــرت در جــای جــای کشــور و نقــاط مختلــف جهــان اســت. بــه رســم 
ادب از همــه خادمــان فرهنــگ رضــوی و دســت انــدرکاران برگــزاری جشــنواره و همــکاران خــدوم 
و پرتالشــم در بنیــاد بیــن المللــی فرهنگــی و هنــری امــام رضاعلیــه الســالم و ادارات کل فرهنــگ 

و ارشــاد اســالمی در سراســر کشــور صمیمانــه تشــکر و سپاســگزاری مــی کنــم. 
و از خداوند متعال سالمت و سربلندی همگان را خواستارم.

ــردی و  ــکالت ف ــه مش ــل هم ــرای ح ــائیم و ب ــر میس ــش س ــتان حضرت ــه آس ــخن ب ــان س در پای
ــم. ــی جویی ــتعانت م ــی از او اس اجتماع

ْق َعلَْیَنآ رُّ َو ِجْئَنا بِِبَضـاَعٍة مُّْزَجاٍة َفَأْوِف لََنا الَْکْیَل َو تََصــدَّ َنا َو أَْهلََنا الضُّ یَآ أَیَُّها الَْعِزیُز َمسَّ
قِیَن ) یوسف / 88( َ یَْجِزی الُْمَتَصِدّ  إِنَّ اهللَّ



گزارش عملکرد بخش بین الملل چهاردهمین جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم( 26

برگزاری مراسم بخش بین الملل چهاردهمین جشنواره بین المللی فرهنگی هنری امام رضا)ع(
مشهد؛ محور گفتگو و عقالنیت در جهان اسالم

مراســم اختتامیــه بخــش بین الملــل چهاردهمیــن جشــنواره بین المللــی فرهنگی هنــری 
امــام رضــا)ع(، ســاعت 9 صبــح روز پنج شــنبه 21 مردادمــاه ســال 1395 بــا حضــور میهمانــان 

ویــژه ای از ایــران و دیگــر نقــاط جهــان در مشــهد برگــزار شــد. 
ــز  ــس مرک ــل و رئی ــور بین المل ــری در ام ــم رهب ــام معظ ــاور مق ــی )مش ــر والیت ــر علی اکب دکت
ــان  ــوذر ابراهیمی ترکم ــر اب ــام(، دکت ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــتراتژیک مجم ــات اس تحقیق
)رئیــس ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســالمی(، آیــت ا... محمدحســن اختــری )دبیــرکل مجمع 
جهانــی اهل بیــت(، دکتــر علیرضــا رشــیدیان )اســتاندار خراســان رضوی(، حجت االســالم 
ــورای  ــس ش ــی مجل ــیون فرهنگ ــس کمیس ــهد و رئی ــردم مش ــده م ــر )نماین ــرا... پژمانف نص
ــا(،  ــام رض ــری ام ــی فرهنگی هن ــاد بین الملل ــل بنی ــری )مدیرعام ــیدجواد جعف ــالمی(، س اس
اعضــای کمیســیون فرهنگــی مجلــس شــورای اســالمی، ســی نفــر از خادمــان فرهنــگ رضــوی 
ــه و  ــی جامعه المصطفی العالمی ــجویان خارج ــماری از دانش ــان، ش ــف جه ــورهای مختل از کش
ــی  دانشــگاه فردوســی مشــهد و دیگــر مســئوالن فرهنگــی کشــوری و اســتانی به همــراه جمع

ــتند.  ــور داش ــم حض ــن مراس ــدان در ای از عالقه من
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ــود  ــت ب ــن نشس ــخنران ای ــتین س ــان رضوی( نخس ــتاندار خراس ــیدیان )اس ــا رش ــر علیرض دکت
ــدان  ــه در فق ــی ریش ــالت جهان ــیاری از معض ــروزه بس ــه ام ــان این ک ــا بی ــخنانی ب ــه در س ک
ــر  ــی ب ــوی عقالن ــن گفتگ ــتن آیی ــرای زنده نگه داش ــه ب ــن نمون ــو دارد و بهتری ــن گفتگ آیی
اســاس اعتقــادات مذهبــی و دینــی را در وجــود امــام رضــا)ع( می تــوان یافــت، اظهــار داشــت: 
ــی  ــی دارای محوریت ــی و فرهنگ ــی و تاریخ ــار دین ــینه سرش ــا پیش ــهد ب ــدس مش ــهر مق ش
ــن  ــو بی ــرای گفتگ ــه ای آزاد ب ــوان منطق ــد به عن ــت و می توان ــالم اس ــان اس ــل در جه بی بدی

ــد.  ــلمانان باش مس
ــگ و  ــازمان فرهن ــس س ــان )رئی ــوذر ابراهیمی ترکم ــر اب ــت دکت ــن نشس ــدی ای ــخنران بع س
ــزوم  ــس و ل ــب نف ــرات ح ــاره مض ــخنانی درب ــه س ــن ارائ ــه ضم ــود ک ــالمی( ب ــات اس ارتباط
داشــتن محبــت الهــی، ابــراز داشــت: شــعار ایــن دوره از جشــنواره را »عقالنیــت و گفتگــو در 
ســیره رضــوی« انتخــاب کردیــم، زیــرا جهــان امــروز مــا بیــش از هــر چیــز بــه عقالنیــت نیــاز 
ــد  ــد؛ بای ــت دارن ــل و عقالنی ــاره ارزش عق ــات را درب ــز بیشــترین روای ــام رضــا)ع( نی دارد و ام
بدانیــم کــه جهالــت مــدرن رفتنــی اســت، امــا فرهنــگ اهل بیــت خواهــد مانــد و ایــن همــان 

ــت.  ــی نجــات یاف ــب کنون ــر مصائ ــوان از ش ــایه آن می ت ــه در س ــی اســت ک فرهنگ
ــر  ــل( ســخنران دیگ ــور بین المل ــر معظــم انقــالب در ام ــی )مشــاور رهب ــر والیت ــر علی اکب دکت
ــث  ــران باع ــه ای ــا)ع( ب ــام رض ــه ورود ام ــان این ک ــا بی ــخنانی ب ــه در س ــود ک ــت ب ــن نشس ای
ــداری اســالمی در  ــران پرچــم دار بی ــه تشــیع اثناعشــر شــد، گفــت: ای ــان ب اعتقادیافتــن ایرانی
دو قــرن اخیــر بــوده اســت و اکنــون نیــز در ســایه امــام رضــا)ع( پرچمــدار مقابلــه بــا وهابیــت 

و متحــدان اســرائیل اســت. 
ــز  ــس شــورای اســالمی( نی ــس کمیســیون فرهنگــی مجل ــر )رئی حجت االســالم نصــرا... پژمانف
ــا بیــان این کــه مــا امــام رضــا)ع( را یــک شــخصیت کامــاًل سیاســی و حســاس  در ســخنانی ب
ــخه  ــد نس ــان می خواهن ــرد: منحرف ــد ک ــیم، تأکی ــی می شناس ــی و اجتماع ــور فرهنگ ــه ام ب
ــی  ــد؛ در حال ــالش می کنن ــم ســخت ت ــن راه ه ــد و در ای ــج کنن ــدی از اســالم را تروی ناکارآم
کــه بایــد بدانیــم تحریــف بزرگ تریــن خطــری اســت کــه امــروزه جهــان اســالم بــا آن مواجــه 

اســت. 
ــه  ــاره ب ــا اش ــه ب ــود ک ــری ب ــن اخت ــت ا... محمدحس ــز آی ــم نی ــن مراس ــخنران ای ــن س پنجمی
ــف  ــاوت صداهــای مختل ــد از راه هــای متف این کــه دشــمنان قســم خورده اســالم ســعی می کنن
ــژه ســینما مؤثرتریــن روش انتقــال مفاهیــم رضــوی  ــان هنــر و به وی را خفــه کننــد، گفــت: زب
بــه همــه دنیاســت و یکــی از امــوری کــه بایــد بــه آن در ایــن جشــنواره اهتمــام کــرد، ســاخت 
فیلــم از روی مناظره هــا و گفتگوهــای امــام رضــا)ع( بــا نماینــدگان دیگــر مذاهــب اســالمی در 
زمــان خودشــان اســت، زیــرا زبــان فیلــم امــروزه یکــی از بانفوذتریــن و مؤثرتریــن راه هــا بــرای 



گزارش عملکرد بخش بین الملل چهاردهمین جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم( 28

ــت.  ــان اس ــازی در جه جریان س
گرامی داشــت یــاد آیــت ا... شــیخ زکزاکــی )رهبــر شــیعیان نیجریــه( کــه میهمــان ویــژه ســال 
ــون در حبــس اســت،  ــود و اکن ــام رضــا)ع( ب ــری ام ــی فرهنگی هن گذشــته جشــنواره بین الملل
بخــش دیگــری از ایــن مراســم بــود. در ایــن بخــش پــس از پخــش نماهنگــی از حضــور ایــن 
عالــم مجاهــد در مشــهد، حســن ســلطانی )مجــری مراســم( یــاد و نــام وی را گرامــی داشــت 

و بــرای او آرزوی آزادی و دعــای اســتخالص کــرد. 
همچنیــن ســخنرانی خانــم لیــال ســورانی )مبلــغ و خــادم فرهنــگ رضــوی از کشــور فرانســه(، 
ابتهال خوانــی )بــا شــعر دعبــل خزاعــی(، پخــش نماهنگ هــای مرتبــط بــا فعالیت هــای 
ــن  ــت ای ــمت نخس ــر قس ــای دیگ ــان و... از بخش ه ــر جه ــوی در سراس ــگ رض ــان فرهن خادم

ــود.  نشســت ب
قســمت دوم مراســم اختتامیــه بخــش بین الملــل چهاردهمیــن جشــنواره فرهنگی هنــری 
ــی  ــان خارج ــور میهمان ــا حض ــال 1395 ب ــاه س ــنبه 21 مردادم ــر پنج ش ــا)ع( عص ــام رض ام

ــد.  ــزار ش ــهد برگ ــم در مش ــنواره چهارده جش
ــوی از  ــگ رض ــادم فرهن ــغ و خ ــعد )مبل ــهیل اس ــای س ــه را آق ــمت از برنام ــن قس ــرای ای اج
کشــور آرژانتیــن( بــر عهــده داشــت و دکتــر محمدحســین هاشــمی )معــاون فرهنگــی ســازمان 
فرهنــگ و ارتباطــات اســالمی( و دکتــر محمــود واعظــی )مشــاور ویــژه رئیــس ســازمان فرهنــگ 
و ارتباطــات اســالمی و عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه تهــران( ســخنرانان ایــن نشســت بودنــد 
ــور و 2400  ــا)ع( در 77 کش ــام رض ــنواره ام ــزاری جش ــات برگ ــت و توفیق ــاره اهمی ــه درب ک

ــزوم گســترش فرهنــگ رضــوی در جهــان امــروز ســخن گفتنــد.  منطقــه از جهــان و نیــز ل
ــر  ــی از دکت ــه نمایندگ ــبار زاال ب ــی(، ش ــور آلبان ــن رکا )از کش ــان کمال الدی ــن آقای همچنی
ــور  ــان)از کش ــری جه ــی عش ــای اثن ــه ه ــیون خوج ــر کل کنفدراس ــا دبی ــی موالدین ــر عل اصغ
انگلســتان(، ســیدمرتضی رضــوی )از کشــور ماداگاســکار(، صباح الدیــن تــرک ایلمــاز )از کشــور 
ــوارز )از کشــور  ــل آل ــوری آذربایجــان( و میکائی ــن )از کشــور جمه ــن دارآفری ــان(، نورالدی آلم
ــا  ــاالت خــود را ب ــه مق ــد ک ــم بودن ــپانیا( ســخنرانان نشســت تخصصــی جشــنواره چهارده اس
ــش  ــن بخ ــخنرانی های ای ــد. س ــه دادن ــوی« ارائ ــیره رض ــو در س ــت و گفتگ ــوع »عقالنی موض
ــه  ــه ب ــود ک ــان ب ــای ایش ــگ رضــوی و پژوهش ه ــان فرهن ــات شــخصی خادم محصــول تجربی
ــه تفصیــل در  ــه و ب ــی، انگلیســی، ترکــی، اســپانیایی و فارســی ارائ ــف آلبانیای زبان هــای مختل

ــه آن اشــاره خواهــد شــد.  فصــل دو ب
ــم  ــن مراس ــای ای ــر بخش ه ــوی از دیگ ــگ رض ــی فرهن ــان بین الملل ــر از خادم ــن تقدی همچنی
ــماعیل  ــا اس ــان و خانم ه ــی، آقای ــت تخصص ــش نشس ــخنران بخ ــش س ــر ش ــالوه ب ــود. ع ب
ــاس،  ــل عب ــی، عبدالکام ــظ اللبنان ــمعلی، عبدالحفی ــه س ــن، خدیج ــاز تکی ــی ای ــین، موس حس
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مصطفــی بوعزیــز، مفتــاح فــوزی رحمــت، ابراهیــم الطوســی، احمــد آدامــو الصفــا، عبدالرحیــم 
ــاء  ــینی، ضی ــیدحمید حس ــی، س ــین العوال ــی، حس ــد مان ــن، محم ــد امی ــیخ محم ــو، ش بنداگ
تــرک ایلمــاز، مصطفــی ابوالخیــر، لیــال ســورانی، عزیــز نبــی اف و محمــد بلــو دبــری به عنــوان 
ــی و  ــی، آمریکای ــیایی، اروپای ــف آس ــگ رضــوی از کشــورهای مختل ــی فرهن ــان بین الملل خادم

ــد. ــرار گرفتن ــر ق ــورد تقدی ــی م آفریقای
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دکتر علی اکبر والیتی
مشاور محترم مقام معظم رهبری در امور بین الملل

خدمت امام رضا علیه السالم در مناظرات، در برتری دادن اسالم بر سایر ادیان و 
مکاتب غیر اسالمی در نوع خودش بی نظیر است

الحمدهلل رب العالمین و صل اهلل علی محمد و آله الطاهرین
السالم علیکم و رحمه اهلل

ــه الســالم رو و  ــن موســی الرضــا علی ــی اب تبریــک عــرض مــی کنــم میــالد مســعود حضــرت عل
همچنیــن میــالد مســعود حضــرت معصومــه ســالم اهلل علیهــا را. بــرای بنــده توفیقــی اســت کــه در 
خدمــت شــما عزیــزان هســتم و تشــکر مــی کنــم از برگــزار کننــدگان ایــن مجمــع گرانقــدر بیــن 
المللــی، بــه خصــوص جنــاب آقــای ابراهیمــی و همــه کســانی کــه در ایــن زمینــه زحمت کشــیدند 
و تــالش کردنــد. مــا هرچــه در ایــن راه تــالش کنیــم، ران ملخی اســت بــه دربــار ســلیمان. در مورد 
حضــرت رضــا علیــه الســالم، بنــده فکــر کــردم کــه دو نکتــه را در ایــن جــا خدمــت شــما عــرض 
کنــم. یــک نکتــه نقــش امــام رضــا علیــه الســالم در اســالم، تاریــخ اســالم و ایــن امــام همــام، بــه 
تبییــن اســالم فرمودنــد و ائمــه معصومیــن علیهــم الســالم از امــام صــادق ســالم اهلل علیــه و امــام 
کاظــم ســالم اهلل علیــه، وعــده ایــن را داده بودنــد کــه عالــم آل محمــد، خواهــد آمــد. شــخصیت 
امــام صــادق علیــه الســالم کــه خــود بــه عنــوان رئیــس مذهــب یــک چنیــن وعــده ای مــی دهــد 
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و بعــد امــام کاظــم علیــه الســالم کــه مــی فرمایــد بــرادر شــما، علــی ابــن موســی الرضــا، چنیــن 
نقشــی خواهــد داشــت. برتــری اســالم را بــر ســایر ادیــان و مکاتــب در مجالســی کــه مامــون بــرای 
حضــرت فراهــم کــرده بــود، ایشــان اثبــات کــرد. چنیــن وضعیتــی در هیــچ یــک از ادوار تاریخــی از 
زمــان ظهــور اســالم تــا آن زمــان و بعــد از آن بــرای هیــچ یــک از شــخصیت هــای اســالمی و ائمــه 
معصومیــن فراهــم نشــده اســت. ایــن نکتــه بســیار مهمــی اســت. چــون بایــد فرصتــی پیــش بیایــد. 

در زمــان امــام ســجاد علیــه الســالم آنقــدر وضعیــت ســخت بــود و در مضیقــه بودنــد 

کــه معــارف اســالمی را در لبــاس دعــا بــرای مــردم بیــان مــی کردنــد، تــا زمــان عبدالملــک مــروان 
ــم،  ــی کن ــر فرصــت شــد عــرض م ــه اگ ــی ک ــر سیاســت های ــون بناب ــان مام ــا حشــام، و در زم ی
خــود مامــون وســیله را فراهــم مــی کنــد و مــی گویــد کــه حکومــت و والیــت حــق مــا نیســت، 
حــق علویــان اســت و بــه شــرحی کــه مــی دانیــم والیــت عهــدی را بــه امــام تحمیــل مــی کنــد 
و مجلســی را بــا صاحبــان عقایــد مختلــف اعــم از دهریــون و مســیحیان، جاثلیــق یعنــی همیــن 
کاتولیــک هــا ، صابئیــن و یهودیــان و زرتشــتیان تشــکیل مــی دهــد. همــه کســانی کــه ادعایــی 
داشــتند، عصــر ترجمــه بــود. تمــام مکاتــب فلســفی بــاز شــده بودنــد. مکتــب مشــاعین، رواقیــون. 
ــود و  ــدا کــرده ب ــکار عمومــی مســلمانان راه پی ــی در اف ــب بســیار نوی ــر روی مســلمانان و مطال ب
خــب مکتــب ســاده و منطقــی ولــی بــدون ورود در پیــچ و خــم هــای فلســفی وارد شــده بــود و 
بــازار شــکاکین و دهریــون بســیار گــرم بــود. شــما ماجــرای عبدالکریــم ابــن ابــی العوجــا را شــنیده 
ایــد کــه در کنــار خانــه کعبــه نشســته بــود و طــواف اطــراف خانــه کعبــه را بــه ســخره مــی گرفــت 
و بــه امــام صــادق اهانــت مــی کــرد و مــی گفــت تــا کــی دور ایــن ســنگ و گلــی کــه روی هــم 
چیــده ایــد مــی گردیــد؟ تــا ایــن حــد دهریــون گســتاخ شــده بودنــد. وســیله بــرای امــام رضــا 
علیــه الســالم فراهــم شــده بــود، بــه نیــت دیگــری ولــی امــام ایــن تهدیــد را بــه فرصــت تبدیــل 
کردنــد. بــرای هیــچ یــک از پیامبــران و اولیــای الهــی، بــرای هیــچ یــک از ائمــه معصومیــن چنیــن 
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فرصتــی فراهــم نشــده بــود تــا اســالم را آن طــور کــه بایــد تبییــن کننــد و بــه اقــرار همــه کســانی 
کــه در آن جلســات حاضــر بودنــد و بعــدا گواهــی دادنــد، حتــی کســی ماننــد ابــن حجــر عســقالنی 
کــه از اعــدا عــدّو شــیعه اســت، در ســوائغ مختلــف، بــه فضائــل امــام رضــا علیــه الســالم اقــرار مــی 
کنــد و اینکــه در ایــن مناظــرات ایشــان بــر همــه پیــروز مــی شــود. بنابرایــن خدمتــی کــه امــام 
ــر اســالمی و  ــب غی ــان و مکات ــر ســایر ادی ــری اســالم ب ــه الســالم در مناظــرات، در برت رضــا علی
دعــوی و مــادی کــردن، در نــوع خــودش بــی نظیــر اســت. ایــن خدمــت امــام رضــا علیــه الســالم 
بــه اســالم اســت. امــا بــه تشــیع، و ایــران. در ایــران امــواج اســالم خواهــی و اســالم و تشــیع در 
ادوار مختلــف بــه ایــن شــکلی کــه عــرض مــی کنــم وارد شــد. یــک اولیــن مواجــه مســلمانان بــا 
ایرانــی هــا توســط ابــو عبیــده ثقفــی انجــام شــد کــه موفــق نبــود. دومیــن آن توســط ســعد ابــن 
ابــی وقــاص بــود کــه در نهاونــد در مقابــل رســتم فرخــزاد قــرار گرفــت. تعــداد نیروهــای ایرانــی 
ــما  ــم ش ــه ببین ــتید ک ــر را بفرس ــک نف ــت ی ــر. رســتم گف ــای مســلمان کمت ــود، نیروه ــر ب زیادت
ــم بانحطــاط  ــدوی در کتــاب مــاذا خســر العال ــه تفصیــل ابوالحســن ن چــه مــی گوییــد. ایــن را ب
المســلمین نقــل کــرده اســت کــه شــخصی بــه نــام ربیــع ابــن عامــر را بــه اردوگاه رســتم فرخــزاد 
مــی فرســتد. وارد مــی شــود. در تاریــخ اســت کــه تــاج رســتم فرخــزاد، خــراج چنــد ســال ایــران 
بــود. او وارد مــی شــود و مــی بینــد کــه دورتــادور نشســته انــد و جایــی بــرای او نیســت. جایــی 
در بــاال کنــار رســتم خالــی اســت و مــی رود بــاال و کنــار رســتم مــی نشــیند. بعــد مــی گوینــد 
ببینیــد قربــان، معلــوم اســت کــه ایــن هــا آدم هــای بــی ادبــی هســتند، اوال وارد شــد زمیــن ادب 
نبوســید و بعــد هــم رفــت بــاال نشســت. رســتم ســبب پرســید. او گفــت، جــز در مقابــل خداونــد، 
در مقابــل کســی ســجده نمــی کنیــم. چــون رســم بــود در مقابــل بــزرگان و پادشــاهان زمیــن ادب 
مــی بوســیدند. در ثانــی در بیــن مــا، مجلــس بــاال و پاییــن نــدارد، دایــره ای اســت. ثالثــا هرجایــی 
باشــد مــی نشــینیم. مــن وارد شــدم جایــی نبــود جــز همیــن جایــی کــه خالــی بــود مــا نشســتیم. 
گفــت حــاال شــما چــه مــی گوییــد. گفــت مــا آمــده ایــم، حــرف مــا ســه پیــام دارد. یکــی اینکــه 
شــما را از جــور ادیــان دیگــر بــه عــدل اســالم هدایــت کنیــم. دوم اینکــه از عبــادت بنــدگان خــدا 
بــه عبــادت خــدا راهنمایــی کنیــم. ســوم اینکــه از تنگــی دنیــا بــه وســعت آن راهنمایــی کنیــم. 
»مــن جــور االدیــان الــی عــدل االســالم و مــن عبــادة العبــاد الــی عبــادة اهلل و مــن ضیــق الدنیــا 
الــی ســعتها«. ایــن پیــام اســالم بــود و مــورد پذیــرش قــرار گرفــت و بــه قــول آل احمــد، در غــرب 
زدگــی، مــی گویــد ایرانیــان نــان و خرمــا بــه دســت بــه پیشــواز مســلمانانی رفتنــد کــه آنــان بــه 
غــارت تیســفون مــی رفتنــد. بعــد ایــن مســلمانان بنــی امیــه شــدند. بنــی امیــه ای کــه اگــر یــک 
ایرانــی ســوار اســب بــود، یــک عربــی پیــاده بــود. بایــد ایرانــی پیــاده مــی شــد، عــرب ســوار اســب 
مــی شــد. ایرانــی ســوار اســب مــی دویــد و تــا دم در خانــه عــرب مــی رفــت و اســب را بــه او مــی 
داد یــا نمــی داد! ایــن شــد مــوج اول اســالم. آن طــوری بــا ربیــع ابــن عامــر شــروع شــد، بــه بنــی 
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امیــه ختــم شــد. 
بــرای اصــالح ایــن زیــد قیــام کــرد و بعــد را زیــد را بــه دار زدنــد. و یحیــی ابــن زیــد بــه ایــران 
ــد.  آمــد، در همیــن خراســان قیــام کــرد و شــهید شــد. خراســانیان علیــه بنــی امیــه قیــام کردن
حاکــم امــوی را ســاقط کردنــد و یــک هفتــه بــرای زیــد عــزاداری کردنــد. پرچــم ســیاه را بلنــد 
کردنــد و ایــن شــد پرچــم خراســانیانی کــه علیــه بنــی امیــه قیــام کــرده بــود. بــه ســمت پایتخــت 
ــود و  ــد. شعارشــان الرضــا مــن آل محمــد)ص( ب ــه را ســاقط کردن ــی امی ــد و بن ــه رفتن ــی امی بن
بیعــت بــا اهــل بیــت)ع(. بنــی عبــاس خودشــان را جــا زدنــد. بنــی عبــاس گفتنــد مــا اهــل بیــت 
هســتیم. ایــن مــوج دوم شــد ولــی بــاز بــه جــای ناجــوری خــورد. ایرانیــان اهــل بیتــی شــدند ولــی 
زیــدی شــدند. مــوج ســوم بــه دنبــال حرکــت امــام رضــا علیــه الســالم شــد بــه ایــران. بــاز ایــن 
ــل از ســفر حضــرت رضــا  ــذا قب ــه فرصــت شــد. ل ــل ب ــه تبدی ــدی ک بخــش دیگــری از آن تهدی
ــه ایــران، اغلــب شــیعیان ایــران زیــدی بودنــد. بــه برکــت حضــور حضــرت رضــا  علیــه الســالم ب
علیــه الســالم در ایــران، شــیعیان ایــران اثنــی عشــری شــدند. بــه گفتــه شــیخ طوســی رحمــه اهلل 
تعــداد شــاگردان امــام رضــا علیــه الســالم در مــرو و ایــران و خراســان ســیصد و پانــزده نفــر بــود 
و بنــا بــه نقــل دیگــری 367 نفــر بــود. در مــرو حضــرت رضــا علیــه الســالم اولیــن حــوزه علمیــه 
را بنــا کردنــد و تعلیــم دادنــد و افــراد تعلیــم یافتــه در مکتــب حضرتــش بــه اقصــی نقــاط ایــران 
ــد. ایــن نقــش  ــران انجــام دادن فرســتاده شــدند و ترویــج تشــیع و اثنــی عشــری را در سراســر ای
تکمیلــی و تتمیمــی حضــرت علــی ابــن موســی الرضــا علیــه الســالم بــود، در مــوج ســوم تبلیــغ 
اســالم و اســالم اهــل بیتــی و اســالم واقعــی کــه عــرض مــی کنــم از تبلیــغ اســالم و تبییــن اســالم 
در مواجــه بــا جاثلیــق و یهودیــان و زرتشــتیان و صابئیــن و دهریــون و فالســفه و همــه ایــن هــا. 
بعــد از حقانیــت اســالم را اثبــات مــی کننــد، والیــت عهــدی را بــه اجبــار مــی پذیرنــد امــا مــی 
گوینــد مــن بــه هیــچ وجــه در امــر حکومــت دخالــت نمــی کنــم. بعــد هــم در شــعر، اگــر شــعر 
دعبــل خزائــی را داریــم کــه دعبــل خزائــی مرثیــه را مــی خواننــد تــا بــه آن جایــی مــی رســند کــه 
حضــرت مــی فرماینــد ایــن را اضافــه کنیــد، شــهادت خودشــان را در تــوس پیــش بینــی مــی کنند 
و قبــری کــه در تــوس اســت کــه محــل دفــن ایشــان اســت. شــعر دعبــل خزائــی اســت. و قبــری 
کــه در طــوس اســت.  »وای از آن مصیبــت کــه تــا قیامــت آتــش حســرت و ناله هــای جانســوز در 
ــر غم هــا و  ــد قائمــی را ظاهــر کنــد کــه فرجــی ب ــا آن روزی کــه خداون ــد. ت وجــود مــن می افزای
مصیبت هــای ماســت«. دعبــل خزائــی خدمــت حضــرت مــی آیــد و مصیبــت هــای اهــل بیــت را 
بیــان مــی کنــد و بعــد حضــرت ایــن را اضافــه مــی کننــد و بــه دعبــل مــی فرماینــد کــه ایــن را 
هــم اضافــه کــن کــه پیــش بینــی شــهادت خودشــان در تــوس اســت. بــه هرحــال امــروز هــم شــما 
مــی بینیــد کــه همچنــان ایــران بــه برکــت حضــور اهــل بیــت، بیــش از دوازده هــزار نفــر از ســادات 
و علویــان بــه دنبــال حضــرت رضــا علیــه الســالم آمدنــد و در جــای جــای ایــران جایگزیــن شــدند، 
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یــا شــهید شــدند و یــا ماندنــد. و بــه تبلیــغ اســالم راســتین پرداختنــد و چــون ایــران ســدی محکم 
در مقابــل انحرافــات ایســتاد و سرمنشــأ امــواج بیــداری اســالمی در طــی دویســت ســال اخیــر شــد 
و مالحظــه مــی کنیــد تمــام امــواج بیــداری اســالمی از زمــان رســاله جهادیــه کــه تقریبــا در صــد 
ــه،  ــزرگان نجــف و ســایر حــوزه هــای علمی ــر از مراجــع و ب ــود ســال پیــش، توســط 143 نف و ن
ماننــد مرحــوم ســید محمــد مجاهــد اصفهانــی، مرحــوم مــال احمــد نراقــی، مــال مهــدی نراقــی، 
مرحــوم اســتر آبــادی امضــا شــد، در مقابلــه بــا مهاجمیــن روس و بعــد فتــوای مرحــوم میــرزای 
شــیرازی در رابطــه بــا تنباکــو، مرحــوم حــاج مالعلــی کنــی در رابطــه بــا قــرارداد رویتــر، فتــوای 
مشــروطیت مرحــوم آخونــد خراســانی، تنبیــه االمــه مرحــوم نائینــی، الیحــه مرحــوم شــیخ شــهید 
شــیخ فضــل اهلل نــوری، تــالش مرحــوم آیــت اهلل کاشــانی، تــالش هــای مرحــوم شــهید مــدرس و 
تــا نهضــت حضــرت امــام رضــوان اهلل تعالــی علیــه و کارهــا و مجاهــدت هایــی کــه امــروز علمــا و 
مراجــع مــا، مقــام معظــم رهبــری حضــرت آیــت اهلل عظمــی خامنــه ای مــی کننــد، و مدافعیــن 
حــرم، و دفاعــی کــه در مقابــل وهابیونــی کــه مخــرب اســالم هســتند و متحــد اســرائیل هســتند و 
بــرای ختــم اســالم بــا دشــمنان اســالم دســت بــه یکــی کــرده انــد و بــه حمــدهلل بــا کمــک ایــران، 
کشــورهای اســالمی یکــی بعــد از دیگــری از تهاجــم صهیونیســت هــا و آمریکایــی هــا نجــات پیــدا 
ــوار درخشــان اســالم و پیــروی از اهــل بیــت علیهــم الســالم  مــی کننــد. همچنــان در پرتــوی ان
ــی  ــخ برم ــه تاری ــاز ب ــران ســرفراز و پیشــتاز و پرچــم دار اســالم راســتین اســت و ب ــان ای همچن
گردیــم و مــی بینیــم همــه ایــن هــا معلــول نقــش بــی بدیــل حضــرت ثامــن الحجــج علــی ابــن 
موســی الرضــا علیــه الســالم اســت کــه بــه تعبیــر حضــرت امــام رضــوان اهلل تعالــی علیــه مشــهد 
پایتخــت معنــوی ایــران، و بــه تعبیــری کــه فرمودنــد پایتخــت همیشــگی فرهنــگ اســالمی اســت. 

و الســالم علیکــم و رحمــه اهلل.
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دکتر ابوذر ابراهیمی ترکمان
ریاست محترم سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی

عادت امام رضا)ع( احسان است
بسم اهلل الرحمن الرحیم

میــالد بــا ســعادت امــام رئــوف را خدمــت همــه حضــار محتــرم تبریــک عــرض مــی کنــم. و بــه 
ــه  ــد نکت ــم را در چن ــت های ــم . صحب ــی نمای ــرض م ــن جشــنواره،تبریک ع ــدرکاران ای دســت ان
ــه در ســال 1354  ــی اســت. ک ــای میالن ــزرگان مشــهد، مرحــوم آق ــم. یکــی از ب ــی کن ــرض م ع
ایشــان فــوت کردنــد. ایشــان بــه هــر نکتــه ای کــه در زندگــی مــی رســیدند، ایــن هــا را در یــک 
جــزوه ای یادداشــت مــی کردنــد و اول آن پاراگــراف مــی نوشــتند: کلمــٌه. و بعــد یــک ســطر، دو 
ســطر، گاهــی ده ســطر مطلــب مــی نوشــتند. ایــن جــزوه تــا مــدت هــا پنهــان بــود، اخیــرا پیــدا 
شــده اســت. دو نکتــه از ایــن جــزوه بــرای مــن خیلــی جالــب بــود. نکتــه اول، ایشــان مــی گوینــد 
کــه اینکــه انســان نســبت بــه نجاســات دیگــران متنفــر مــی شــود، امــا نســبت بــه نجاســات خودش 
هیــچ تعفنــی نــدارد، هیــچ اذیتــی نمــی شــود، از عفونــت بــدن دیگــری معــذب مــی شــود ولــی 
از عفونــت بــدن خــودش هیــچ عذابــی بــه او دســت نمــی دهــد، ایــن ریشــه در حــب نفــس دارد. 
نجاســت خــودش را هــم نمــی بینــد و عفونــت خــودش را هــم درک نمــی کنــد. بعــد مــی فرماینــد 
اگــر ایــن ُحــب روی هرچیــزی بنشــیند، همیــن اثــر را دارد. اگــر ایــن حــب  از روی خــدا بــر انســان 
نشســت، دیگــر زلزلــه و ســیل و بیمــاری و درد و بــال را انســان درک نمــی کنــد. وقتــی حضــرت 
زینــب ســالم اهلل علیهــا بعــد از داســتان عاشــورا مــی فرماینــد: مــا رأیــت اال جمیــال... خــب مــرگ 
بــرادران، فرزنــدان بــوده اســت، شــهادت فرزنــد بــرادر بــوده اســت، شــهادت فرزنــدان بــرادر بــوده 
اســت. امــا چــرا جمیــال؟ چــون حــب روی خــدا نشســته اســت. وقتــی حــب روی خــدا نشســت، 
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دیگــر هیــچ چیــزی زشــت نیســت. زشــت را کســی مــی بینــد کــه حــب را بــر روی دنیــا نشــانده 
باشــد. اگــر حــب بــر روی خداونــد باشــد، هیــچ چیــزی زشــت جلــوه نمــی کنــد. 

با صد هزار جلوه برون آمدی که من                                     با صد هزار دیده تماشا کنم تو را 
خداونــد در آن صــورت همــه جــا هســت و مــا همــه جــا او را مــی بینیــم. و محــروم آقــای میالنــی 
در آن جــزوه مــی گوینــد، زمانــی مــی شــود حــب را روی خداونــد متعــال نشــاند، کــه ذکــر خداوند 
ــی.  ــن ذکرن ــا جلیــس م ــر. ان ــر اهلل اکب ــاد خــدا باشــیم. و لذک ــه ی ــب ب ــا باشــد. مرت در وجــود م
مــن همنشــین کســی هســتم کــه مــرا یــاد کنــد. اذکرونــی اذکرکــم. مــرا یــاد کنیــد تــا یادتــان 
کنــم. مــن یــک نکتــه را توضیــح بدهــم. مرحــوم عالمــه رســاله ای بــه نــام رســالٌه الوالیــه. شــما 
ــه تبریــز  ــه ایــران مــی آینــد. و دقیقــا همــان ســال ب مــی دانیــد ایشــان ســال 1314 از نجــف ب
ــم  ــه ق ــاره ب ــد دوب ــال بع ــال 1325، 11 س ــال 1314. س ــادآباد. س ــتای ش ــه روس ــد، ب ــی رون م
برمــی گردنــد. ســال 1325 همــان ســالی اســت کــه ســیدعلی آقــای قاضــی مرحــوم مــی شــوند. 
ــازده ســالی کــه در  ــد و در آن رحــل اقامــت مــی افکننــد. در آن ی ــر مــی گردن ــه قــم ب ایشــان ب
تبریــز بودنــد، چندیــن کتــاب نوشــته انــد. شــاید بعضــی هــا نشــنیده باشــند. تفســیر البیــان در 
پنــج جلــد از آثــاری اســت کــه در آن ایــام نوشــته شــده اســت. و بعــد ایشــان هفــت رســاله مــی 
نویســند، یکــی از ایــن رســائل هفــت گانــه، رســاله الوالیــه اســت. شــصت  یــا هفتــاد صفحــه اســت. 
در آن جــا عالمــه یــک نکتــه مــی گوینــد. مــی گوینــد کــه انســان نســبت بــه همــه چیــز در عالــم 
ــم الذکــر اســت. یعنــی انســان یــک لحظــه از  ــه خــودش دائ غافــل اســت، اال خــودش. نســبت ب
یــاد خــودش غافــل نمــی شــود. در خــواب هــم خــودش محــور اســت. و عالمــه مــی گوینــد هــر 
مقــدار کــه انســان از یــاد خــودش بکاهــد و بــه یــاد خــدا بیافزایــد، همــان مقــدار والیتــش تقویــت 
مــی شــود. هــر مقــدار کــه از یــاد خــودش بکاهــد، بــه یــاد خــدا باشــد، و بــه نقطــه ای برســد کــه 
هــب لــی کمــال االنقطــاع الیــک، چــرا گفتــه اســت کمــال انقطــاع کافــی بــود. کمــال انقطــاع آن 
اســت کــه خــود انقطــاع را هــم نفهمــد. خــود انقطــاع را هــم درک نکنــد. هرچقــدر انســان از یــاد 
خــود بکاهــد و بــه یــاد خــدا باشــد، همانقــدر بــه والیتــش تقویــت مــی شــود. یکــی از بــزرگان مــی 
گویــد مــن بــه عالمــه طباطبایــی گفتــم آقــا نمــی شــود، مــا باالخــره یــک وقــت هایــی در طــول 
روز غافــل مــی شــویم، غــذا مــی خوریــم، مــی خوابیــم، معاشــرت مــی کنیــم. آن موقــع هــا کــه 
ذکــر خــدا نیســت. عالمــه مــی فرماینــد کــه اگــر شــما خدایــی نکــرده فرزندتــان فــوت کــرده بــود، 
یــک داغــی روی دل شــما مــی نشســت، کــه آن داغ چــه در خــوردن، چــه در آشــامیدن، چــه در 
خوابیــدن روی دل شــما بــود. ذکــر خــدا بایــد چنیــن باشــد. یعنــی هــر لحظــه مــا بــه یــاد خداونــد 
باشــیم. ایــن نکتــه اول. امــا نکتــه دوم، مرحــوم آقــای میالنــی در آن جــزوه مــی گوینــد کــه اهــل 
بیــت)ع( چــه مــی کننــد؟ ایشــان در آنجــا مــی گوینــد کــه شــما یــک وقتــی کــه آفتــاب پشــت 
ابرهــا پنهــان شــده اســت، چــه راهــی داریــد بــرای اینکــه بــه آفتــاب برســید؟ یــک راه ایــن اســت 
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کــه ســوار هواپیمــا شــوید و بــه بــاالی ابرهــا برویــد و بــه آفتــاب برســید. ایشــان مــی گوینــد کــه 
اهــل بیــت همیــن کار را مــی کننــد. غبــاری کــه بیــن مــا و خــدا را فاصلــه انداختــه اســت، اهــل 
بیــت چــون قــدرت رفــع ایــن غبــار را دارنــد، مثــل آن هواپیمایــی کــه مــا را بــه بــاالی ابرهــا مــی 
برنــد، تــا مــا از آفتــاب استنشــاق کنیــم، کار اهــل بیــت چنیــن اســت. مــا را بــه آنجــا مــی رســاند. 
شــما ببینیــد از همــه جــای ایــن دنیــا مــردم مــی آینــد. هرکســی بــا غــم و غصــه و درد و بالیــی 
ــد،  ــه صحــن امــام رضــا مــی روی ــد. امــا وقتــی ب ــارت امــام رضــا علیــه الســالم مــی آی ــرای زی ب
مــی بینیــد کــه همــه شــاد و بانشــاط هســتند. یــک نفــر غــم در دلــش نیســت. آن چیســت؟ چــه 
تصرفــی امــام رضــا در قلــب ایــن مــردم مــی کنــد کــه بــا ایــن همــه غــم و غصــه، مــردم وارد حــرم 

مــی شــوند، امــا غــم و غصــه از یادشــان مــی رود. 
ز چشمت چشـم آن دارم که از چشمم نیـاندازد              به چشمانت که چشمـانم به چشمان تو می نازد
زچشمانت زکـاتی ده نگـاهــی کن به چشمـانم                  که چشمانم به جز چشمت به هرچشمی نمی نازد

ایــن زبــان حــال ماســت و امــام رضــا علیــه الســالم. عــادت امــام رضــا احســان اســت. معتــاد بــه 
احســان اســت. در دعــای زیــارت جامعــه کبیــره کــه منقــول از امــام هــادی علیــه الســالم اســت، 

مــی خوانیــم عادتکــم االحســان و ســجیتکم الکــرم.
عــادت شــما احســان اســت و ســجیه شــما کــرم اســت. ان شــاءاهلل خداونــد متعــال مــا را مشــمول 
عنایــت خاصــه امــام رضــا علیــه الســالم قــرار بدهــد. امــا نکتــه ســوم. بخــش بیــن الملــل جشــنواره 
از دوره هفتــم آغــاز شــد. آن روزهایــی کــه آغــاز شــد، خیلــی نگــران بودیــم. بــه همیــن دلیــل بــا 
ــه 77 کشــور  ــام همــام ب ــه برکــت خــود ام ــن جشــن ب ــا امــروز ای ــم. ام پنــج کشــور آغــاز کردی
تســری پیــدا کــرده اســت و در 2400 نقطــه جهــان ایــن جشــن برگــزار مــی شــود. مــن تصــور 
مــی کنــم کــه بخــش بیــن الملــل در ایــن مدتــی کــه آغــاز شــده اســت، یعنــی مــا االن  در دوره 
چهاردهــم هســتیم، یعنــی هفــت دوره کــه آغــاز شــده اســت، توفیقــات چشــمگیری داشــته اســت. 
مهمانــان عزیــزی کــه از کشــورهای مختلــف آمــده انــد، و االن در جمــع مــا هســتند، دســت همــه 
ــج  ــعه و تروی ــم. توس ــی کنی ــرض م ــامد ع ــم خوش ــا ه ــه آن ه ــه هم ــیم و ب ــی بوس ــا را م آن ه
فرهنــگ رضــوی در ایــن دوره بــا شــعار عقالنیــت و گفتگــو در ســیره رضــوی برگــزار شــد. خــود 
امــام رضــا علیــه الســالم یکــی از ائمــه ای هســتند کــه بیشــترین روایــات را دربــاره عقــل دارنــد.  
ُه َجهُلــُه؛ توجــه بــه عقــل و عقالنیــت موضوعــی اســت کــه امــروز ما  صدیــُق کُلّ امــرٍئ َعقُلــُه و َعــُدُوّ
واقعــا بیــش از همیشــه احتیــاج داریــم. امــروز در اطــراف مــا ،متاســفانه در دنیــای اســالم، آن کــس 
کــه مــی کشــد بــا نــام خــدا مــی کشــد، و آنکــه کشــته مــی شــود بــا نــام خــدا کشــته مــی شــود. 
خــدا کــه یکــی بیــش نیســت. در هــر دعوایــی در جهــان، ممکــن اســت یــک نفــر حــق باشــد، 
یــک نفــر باطــل. مــن مــی گویــم ایــن دســتمال کاغــذی اســت، شــما مــی گوییــد نیســت. خــب 
مــن حــق هســتم، شــما باطــل. ممکــن اســت هــر دو طــرف باطــل باشــند. مــن مــی گویــم کــه 
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ایــن چــوب اســت، شــما مــی گوییــد آهــن اســت. هــر دو باطــل هســتیم. امــا ممکــن نیســت در 
یــک دعوایــی، هــر دو حــق باشــند. امــکان نــدارد در یــک دعوایــی هــر دو حــق باشــند. حــق یکــی 
اســت. حــق دوتــا نیســت. و اگــر عقــل بــه کار بیایــد، قطعــا حــق بــا داعــش نیســت در جهــان. حــق 
بــا گــروه هــای تکفیــری در جهــان نیســت. آن هــا هیــچ بهــره ای از حــق ندارنــد. حــق در مکتــب 
اهــل بیــت اســت کــه مــی فرمایــد، هــل الدیــن اال الحــب، آیــا دیــن جــز محبــت اســت؟ متاســفانه 
امــروز گرفتــار ایــن موضــوع شــده ایــم در جهــان، و هــر روز هــم بــه ســیطره ایــن هــا افــزوده مــی 
شــود، امــا قطعــا ایــن هــا نابــود شــدنی و از بیــن رفتنــی هســتند. قطعــا فرهنــگ غنــی اســالمی 
و آنچــه کــه تعبیــر مقــام معظــم رهبــری اســت: جهالــت مدرنــی کــه امــروز در جهــان بــه وجــود 
آمــده اســت از بیــن رفتنــی اســت. فرهنــگ اهــل بیــت ماندنــی اســت. کماینکــه بیــش از 1400 
ســال اســت کــه مانــده اســت. مــن از همــه شــما تشــکر مــی کنــم، مجــددا از ســامان دهنــدگان 
ایــن مراســم تشــکر مــی کنــم. یــاد مــی کنــم و زنــده مــی دارم یــاد حضــرت حجــت االســالم و 
المســلین شــیخ ابراهیــم زاکزاکــی کــه ســال گذشــته در بیــن مــا و در ایــن جمــع بودنــد و مــا از 
وجــود ایشــان بهــره منــد شــدیم و از فرهیختــگان ایــن جمــع بودنــد. امیــدوارم ان شــاءاهلل خداونــد 

متعــال ســبب اســتخالص ایشــان را هــم فراهــم کنــد. والســالم علیکــم و رحمــه اهلل و برکاتــه. 
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حضرت آیت اهلل اختری
دبیر کل محترم مجمع جهانی اهل بیت)علیهم السالم(

خردورزی و عقالنیت مهمترین روش امام رضا)ع( در سیره ایشان است

قال االدیب فی الخطاب الکریم: »افال یتدبرون القرآن ام علی قلوبهم اقفالها«
صلــوات و درود خداونــد متعــال بــر ارواح طیبــه شــهدای اســالم، شــهدای انقالب اســالمی، شــهدای 
اهــل بیــت عصمــت و طهــارت، و شــهدای مدافعــان حــرم و والیــت و امامــت. از نقــاط دور و نزدیک، 
از نیجریــه تــا اندونــزی، پاکســتان و افغانســتان و عــراق و ســوریه و لبنــان و جــای جــای ســرزمین 
خداونــد متعــال و بــه ویــژه درود خداونــد متعــال بــر روح پــاک امــام راحــل و بزرگوارمــان، امامــی 
ــان  ــه ارمغ ــا ب ــه م ــرای جامع ــزت ب ــن ع ــالب و عظمــت و ای ــن انق ــه برکــت وجودشــان ای ــه ب ک
ــه  ــه مبارک ــک ده ــد. ضمــن تبری ــه وجــود آوردن ــان خودشــان ب ــن معجــزه را در زم ــد و ای آوردن
کرامــت والدت بــا ســعادت فاطمــه معصومــه ســالم اهلل علیهــا و والدت بــا ســعادت حضــرت ثامــن 
الحجــج امــام علــی ابــن موســی الرضــا علیــه صــالة و الســالم بــه حضــور همــه شــما بزرگــواران، 
علمــا و اندیشــمندان، خواهــران و بــرادران کــه از راه هــای دور و نزدیــک تشــریف آورده ایــد تبریک 
و تهنیــت عــرض مــی کنــم. و بــرای ایــن چهاردهمیــن جشــنواره حضــرت امــام علــی ابــن موســی 
الرضــا)ع( و بــرای ایــن همایــش باشــکوه کــه تشــکیل شــده اســت، آرزوی موفقیــت دارم. و از همــه 
خدمتگــزاران و از همــه دســت انــدرکاران و بانیــان و برگــزار کننــدگان ایــن همایــش و بــه خصــوص 
بــرادر عزیزمــان، جنــاب آقــای دکتــر ابراهیمــی ترکمــان، تقدیــر و تشــکر مــی کنــم و امیدواریــم 
کــه خداونــد متعــال بــه همــه مــا ایــن توفیــق را عنایــت کنــد کــه بتوانیــم در ایــن زمــان و در ایــن 
دوران کــه ایــن فرصــت بــه وجــود آمــده اســت، مطلــب اهــل بیــت علیهــم الســالم، دیــن مبیــن 
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اســالم و قــرآن را آنگونــه کــه هســت، در حــد تــوان خودمــان بــه جهــان و جهانیــان 
معرفــی کنیــم. کــه امــروز اشــتیاق فراوانــی و اقبــال بســیار بزرگــی نســبت بــه اســالم و مکتــب 
اهــل بیــت علیهــم الســالم در دنیــا وجــود دارد. اینقــدر ایــن اقبــال و ایــن عشــق و عالقــه فــراوان 
ــای  ــا از راه ه ــد، ت ــم داده ان ــت ه ــه دس ــت ب ــه دس ــالم هم ــورده اس ــم خ ــمنان قس ــت، دش اس
مختلــف بتواننــد صــدای اســالم را خامــوش کننــد. و بتواننــد جلــوی پیشــرفت اســالم و اهــل بیــت 
ــات  ــه امکان ــری و قلمــی و هم ــات هن ــه امکان ــری از هم ــره گی ــا به ــد. ب ــم الســالم را بگیرن علیه
نظامــی و سیاســی، فرهنگــی، اجتماعــی دشــمنان مــا تــالش کــرده انــد و تــالش مــی کننــد کــه 
جلــوی پیشــرفت و رونــد رو بــه رشــد ایــن مــوج اســالم خواهــی و مــوج آشــنایی بــا مکتــب اهــل 
ــه  ــع هســتید، از مجموع ــه فرصــت نیســت و شــما همــه مطل ــد ک بیــت علیهــم الســالم را بگیرن
ــا ایــن  ــرای رویارویــی ب ــه دشــمنان اســالم ب حــرکات و توطئــه هــا و برنامــه هــای جنایــت کاران
ــا،  ــی م ــای دین ــوزه ه ــن آم ــوری تری ــن و مح ــی از بزرگتری ــالم، و یک ــد اس ــه رش ــت رو ب حرک
آمــوزه هایــی اســت کــه از مکتــب اهــل بیــت عصمــت و طهــارت و مخصوصــا شــخصیت بــزرگ و 
برجســته علمــی رســول گرامــی اســالم و فرزندانشــان، عالــم آل محمــد علــی ابــن موســی الرضــا 
علیــه الصــاله و الســالم بــرای مــا بــه ارث و بــه جــا مانــده اســت کــه مــی توانیــم از ایــن اســتفاده 
کنیــم. زندگانــی حضــرت علــی ابــن موســی الرضــا و ســیره مبارکــه آن حضــرت در میــان امامــان 
از یــک شــیوه بســیار اســتثنایی برخــوردار اســت. یعنــی بــا شــیوه هیــچ یــک از امامــان معصــوم 
ــت  ــش امام ــان و نق ــش امام ــت. نق ــتثنایی اس ــال اس ــدارد. و کام ــباهت ن ــان ش در دوران خودش
در دیــن مقــدس اســالم روشــن اســت. اســتمرار اســالم، اســتمرار قــرآن و اســتمرار دیــن تــا روز 
قیامــت اســت و نقــش امامــان، اســتمرار رســالت رســول گرامــی اســالم و حفاظــت و حراســت از 
دیــن اســت. کــه هــر یــک از بزرگــواران در دوران خودشــان بــه نحــوی کــه شــرایط زمانــی اقتضــا 
مــی کــرده اســت، اقــدام مــی کــرده انــد و در ایــن راه جــان خودشــان را هــم فــدا مــی کردنــد. امــا 
حضــرت علــی ابــن موســی الرضــا بــه یــک اقدامــی دســت زدنــد و آن مســئله پذیــرش بیعــت بــود. 
والیــت عهــدی و پذیــرش ایــن یــک نمونــه خاصــی اســت. قطعــا بایــد بدانیــم، حتمــا هــم بســیاری 
از شــما آگاه هســتید کــه اگــر شــرایط اســالم و شــرایط دیــن در زمــان امــام علــی ابــن موســی 
الرضــا علیــه الســالم هماننــد شــرایط دوران معاویــه و یزیــد بــود، قطعــا علــی ابــن موســی الرضــا 
هــم جــز آن راه، راه دیگــری را انتخــاب نمــی کــرد و شــرایط امیرالمومنیــن علیــه الســالم، هــم 
شــرایط بــا زمــان مأمــون عباســی بــود، قطعــا امیــر المومنیــن علیــه الســالم فرمــان عــزل معاویــه 
در آن شــرایط امــام رضــا)ع( را عمــل نمــی کــرد و ایشــان هــم همیــن را عمــل مــی کــرد. ایــن 
ایمــان ماســت، اعتقــاد ماســت، بــاور ماســت. امــا نکتــه ای را کــه مــن در ایــن وقــت خالصــه مــی 
خواهــم بــه آن اشــاره کنــم و از آن درس بگیــرم کــه بــرای مــن و شــما بــه عنــوان خدمتگــزاران 
ــن  ــروز مطــرح اســت و ای ــب، ام ــن مکت ــوان خدمتگــذاران ای ــه عن ــم الســالم، ب ــت علیه اهــل بی
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مســئولیت و ایــن وظیفــه و ایــن خدمــت بــه عهــده مــا گذاشــته شــده اســت. بــه خصــوص ایــن 
ــا در  ــک از آن ه ــر ی ــد و ه ــریف آورده ان ــف تش ــورهای مختل ــه از کش ــی ک ــروران و بزرگواران س
ــاد اســالم و  ــه رســاندن فری ــن و ب ــه تبلیــغ دی کشــورهای خودشــان هماننــد یــک خورشــیدی ب
منطــق قــرآن تــالش مــی کننــد، امــروز وظیفــه مــا معرفــی اســالم و قــرآن بــه زبانــی اســت کــه 
ــام معظــم  ــه مق ــی را ک ــرد. حرکت ــد آن را بپذی ــد، بتوان ــد، آن را هضــم کن ــروزی بتوان ــه ام جامع
رهبــری، حضــرت آیــت اهلل العظمــی، امــام خامنــه ای دام ظلــه، در طــول دوران رهبــری خودشــان 
بــه ویــژه بــا ارســال ایــن نامــه بســیار ارزشــمند و روشــنگر و بســیار مســتدل و بســیار منطقــی و 
رســا، در دو جملــه بــه جوانــان اروپایــی و آمریکایــی نوشــتند و آن هــا را بــه اســالم دعــوت کردنــد. 
امــروز ایــن وظیفــه ســنگین بــه عهــده ماســت کــه اســالم را بتوانیــم معرفــی کنیــم. شــنیدید از 
عزیــزان و بزرگــواران هــر کــدام بــه نحــوی ســخن از حرکتــی کــه امــروز در جامعــه مــا وجــود دارد 
کــه انحــراف از مســیر امامــت و رهبــری و چــه انحــراف از مســیر اصــل دیــن و رســالت اســالم و 
چــه انحــراف در راه عرضــه و نمایــش اســالم کــه بــه دســت مجموعــه هــای جنایتــکار تکفیــری 
ــه  ــد ب ــا بای ــژه ای وجــود دارد و م ــا شــاهدیم کــه یــک شــرایط وی ــروز م ــرد ،ام صــورت مــی گی
ایــن فکــر باشــیم، از ســیره حضــرت علــی ابــن موســی الرضــا علیــه الســالم کــه ســیره هــای آن 
حضــرت و روش هایــی را کــه ایشــان انتخــاب کــرده اســت و عمــل کــرده اســت در زمینــه هــای 
گوناگــون اســت. امــا مهمتــر از همــه ، همیــن خــردورزی و عقالنیــت در ســیره حضــرت علــی ابــن 
موســی الرضــا علیــه الصــاله و الســالم اســت. در اینجــا مــن بایــد ایــن نکتــه را بــه عنــوان مقدمــه 
عــرض کنــم کــه عقالنیــت در دیــن مبیــن اســالم و در قــرآن بــه عنــوان یــک اصــل بســیار روشــن 
ــا  ــرآن جــز ب ــن و ق ــرآن را مطــرح کــرده اســت. اصــال دی و اصــل بســیار ارزشــمند و اساســی، ق
عقالنیــت خداونــد متعــال ســخنی بــا بشــریت نداشــته و نگفتــه اســت. لــذا در اولیــن آیــه ســوره 
بقــره خداونــد متعــال مــی فرمایــد: بســم اهلل الرحمــن الرحیــم، الــم، ذلــک الکتــاب ال ریــب فیــه، 
ــر عقــل و  ــه نفــی تردیــد و شــک و اعتمــاد ب ــد متعــال ب هــدی للمتقیــن. از همیــن آغــاز خداون
ــرای اینکــه  ــرای معرفــی خــود قــرآن و ب عقالنیــت و منطــق تکیــه مــی کنــد و خداونــد حتــی ب
بگویــد انســان قــرآن را بــه عنــوان سرمشــق انتخــاب کنــد، بایــد در خــود قــرآن، بــا عقــل و منطــق 
بــا قــرآن برخــورد کنــد. افــال یتدبــرون القــران ام علــی قلوبهــم اقفالهــا. مــی گویــد در خــود قــرآن 
بیاندیشــید، فکــر کنیــد، مطالعــه کنیــد، دقــت کنیــد. خــود قــرآن را، پذیــرش قــرآن را بــر اســاس 
عقــل قــرار داده اســت کــه ولــو کان مــن عنــد غیــر اهلل، لوجــدوا فیــه اختــالف کثیــرا... کــه ایــن 
نظــم و نســقی کــه خــدا در قــرآن ایجــاد کــرده اســت، مــی گویــد ببینیــد، قلــب هایتــان گرفتــه 
اســت، عاصــی شــده ایــد، قفــل شــده ایــد، درک نمــی کنیــد. بیاییــد بیاندیشــید. و لقــد یســرنا 
القــرآن للذکــر فهــل مــن مدکــر، قــرآن را بــرای خــردورزی و اندیشــه و بــرای فکــر و برای یــادآوری 
و بــرای بــه یــادآوردن و یادآمــدن قــرار دادیــم. بیاییــد روی قــرآن فکــر کنیــم. و نســبت بــه مــردم 
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هــم بــاز مــی فرمایــد: و اذا قیــل لهــم اتبعــوا مــا انــزل اهلل، قالــوا بــل نتبــع مــا الفینــا علیــه آباءنــا.... 
وقتــی بــه آن هــا مــی گوییــم بیاییــد فکــر کنیــد، قــرآن را بپذیریــد، مــی گوینــد مــا همــان کــه 
ســنت هــا و روش هــا و ســیره گذشــتگان و پــدران خودمــان را دنبــال مــی کنیــم. خداونــد مــی 
فرمایــد: او لــو کانــوا ال یعقلــون و الیهتــدون. گرچــه آن هــا عقــل بــه خــرج نمــی دادنــد، عقالنیــت 
بــه خــرج ندادنــد و آن هــا گمــراه شــدند و راه را پیــدا نکردنــد. ایــن اســاس قــرآن اســت. هرجــای 
قــرآن را کــه مــا دســت بگذاریــم، مــی بینیــم آن جــا مســئله اندیشــه، خــرد، فکــر ، عقــل و تدبــر 
اســت کــه خداونــد متعــال از انســان خواســته اســت، از هیچکــس خواســته نشــده اســت کــه بــدون 
عقالنیــت چیــزی را بپذیــرد و ایــن ســنت از ســنت پیامبــر بــزرگ اســالم حضــرت محمــد خاتــم 
انبیــا صــل اهلل علیــه و آلــه وســلم و در زندگانــی امامــان مــا بــه خوبــی بــه چشــم مــی خــورد. در 
ــه کار گرفتــه شــده اســت. عقالنیــت و خــردورزی،  تمــام ســیره پیامبــر و خاندانــش ایــن روش ب
گفتگو،ارائــه حــق و خواســتن پذیــرش بــا تدبیــر و عقــل ، از همــه خواســته شــده اســت. چــرا امــام 
صــادق علیــه الســالم شــاگردش حشــام را در ســنین جوانــی برهمــه اصحــاب و شــاگردان دیگــرش 
و بــر بســیاری از شــاگردان دیگــرش در مجلــس خصوصــی خــودش، بــه او برتــری مــی دهــد و آن 
هــا را بــه ایــن هدایــت مــی کنــد؟ مــی گویــد بــرای اینکــه حشــام یــک مناظــر خوبــی اســت، یــک 
محــاور خوبــی اســت. بــا عقالنیــت و منطــق حشــام توانســته اســت دشــمنان خــود را بــه زانــو در 
بیــاورد. تبلــور ایــن در احتجاجــات علــی ابــن موســی الرضــا مــا ایــن را درک مــی کنیــم و مــی 
بینیــم کــه هرنقطــه ای از نقــاط گفتگــوی امــام ایــن را بــه مــا نشــان مــی دهــد کــه امــام خــودش 
ایــن را شــروع کــرد و اینگونــه برخــورد کــرد. چــه بــا مأمــون، چــه بــا علمــا و چــه بــا اندیشــمندان. 
علمایــی کــه وقتــی از راه هــای دور آمدنــد و امــام وقتــی خواســت بــا آن هــا صحبــت کنــد مــی 
گفتنــد مــا چطــور بــا شــما صحبــت کنیــم، تــو مــی خواهــی از قرآنــی صحبــت کنــی کــه مــا از آن 
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خبــر نداریــم و آن را قبــول نداریــم. امــام فرمــود اگــر مــن بــا انجیــل شــما بــا شــما صحبــت کنــم 
کــه مــی پذیــرد؟ گفتنــد آری. جاثلیــق مــی گویــد مــن تعجــب کــردم. هرکجایــی را مــن دیــدم، 
انجیــل را بهتــر از مــن امــام از بــر دارد و از حفــظ مــی خوانــد. تــورات را بهتــر از مــا مــی خوانــد و 
بهتــر بیــان مــی کنــد. امــروز دنیــای اســالم گرفتــار موجــی اســت از امــواج تهاجــم علیــه الســالم. 
چــه در زمینــه هــای فرهنگــی و چــه در زمینــه هــای رســانه ای، چــه در زمینــه هــای سیاســی 
ــه  ــزی. مجموع ــری و خونری ــگ و درگی ــئله جن ــلیحاتی و مس ــام تس ــای نظ ــه ه ــه در زمین و چ
تکفیــری هــا، از طالبــان و القاعــده و داعــش و همــه گــروه هــای دیگــری کــه ایــن هــا را ســاختند 
و پرداختنــد، در جاهــای مختلــف از بوکوحــرام و از فرقــه هــای مختلفــی کــه ایجــاد شــده اســت ، 
تــا همیــن مجموعــه هایــی کــه امــروز در قالــب هــای مختلــف درحــال تــالش هســتند. ایــن هــا 
دارنــد بدتریــن روش را بــه دنیــا عرضــه مــی کننــد، و آن عرضــه خشــونت، درگیــری و کشــتار و 
شمشــیر اســت. اینکــه یــا بپذیــر یــا بایــد کشــته شــوی. کــه ایــن اصــال در اســالم وجــود نــدارد. 
پیامبــر هیچکــس را بــه عنــوان اینکــه بپذیــر و یــا گردنــت را مــی زنیــم، در زندگــی خــودش نــدارد. 
نــه پیامبــر، حتــی خلفــای بعــد از پیامبــر هــم همیــن گونــه بودنــد. اصــال در اســالم چنیــن چیــزی 
وجــود نــدارد. مــا بایــد ایــن عقالنیــت و گفتگــو را بــر محــور ســیره ائمــه اطهــار و علمــای خودمــان 
در دنیــا مطــرح کنیــم. مجمــع جهانــی اهــل البیــت علیهــم اســالم ایــن آمادگــی را دارد بــا حضــور 
در ایــن جشــنواره هــا، بــا حضــور در ایــن اتــاق فکــر هــا و بــا حضــور در ایــن بخــش هــای فرهنگــی 
و تولیــدات فرهنگــی خدمــات زیــادی را انجــام داده اســت، خدمــات زیــادی در اینجــا ذکــر شــده 
اســت. فرصــت نیســت ایــن هــا را بیــان کنــم. ان شــاءاهلل ایــن هــا در اختیــار قــرار مــی گیــرد. 
ــبت  ــن مناس ــه همی ــه االن ب ــف، ک ــورهای مختل ــا در کش ــش ه ــا و همای ــنواره ه ــزاری جش برگ
ــف،  ــورهای مختل ــق در کش ــیاری از مناط ــالم، در بس ــه الس ــا علی ــی الرض ــن موس ــی اب والدت عل
پیــروان اهــل بیــت جشــن و ســرور و برنامــه هــا و میزگــرد هــا و همایــش هــا و جلســات وعــظ 
و ســخنرانی برگــزاری مــی کننــد و چــه در زمینــه هــای نوشــتاری. کارهــای خوبــی شــده اســت. 
گرچــه ایــن کارهــا بســیار بســیار کــم اســت. همــه مــا. شــما ببینیــد اگــر مــا کتابــی را بــه زبانــی 
ترجمــه مــی کنیــم، ایــن کتــاب 4000 یــا 5000 نســخه چــاپ مــی شــود، پخــش مــی شــود،  امــا 
در دنیــا 7 میلیــارد آدم دارد. بیــش از 350 میلیــون شــیعه داریــم. بیــش از 1 میلیــارد و هفتصــد 
میلیــون مســلمان داریــم. 3000 کتــاب، 4000 کتــاب بــه کجــا مــی رســد. توجــه داشــته باشــیم 
فکــر نکنیــم خیلــی داریــم کار مــی کنیــم هنــوز قــرآن مــا بــه بســیاری از زبــان هــای حســاس 
دنیــا ترجمــه نشــده اســت. انجیــل بــه بیــش از 2500 زبــان ترجمــه شــده اســت. امــا بــرای قــرآن 
ایــن ترجمــه هــا را نداریــم. بســیاری از زبــان هــا هنــوز ترجمــه نداریــم تــا چــه برســد بــه حکمــت 
رضــوی و احادیــث و کتــاب هــا و نوشــته هــای مــا. یکــی از کمبودهــای بزرگــی کــه مــا داریــم 
در زمینــه هنــر اســت. مــن شــاید در چندیــن جلســه قبــل هــم عــرض کــردم، االن هــم عــرض 
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مــی کنــم. امیــدوارم ایــن جشــنواره بیایــد ایــن برنامــه خــودش را بــرای جشــنواره پانزدهــم بــه 
هنــر اختصــاص دهــد و از امــروز اعــالم کنیــم هرکــس دربــاره ی یکــی از گفتگوهــای امــام علــی 
ابــن موســی الرضــا علیــه الســالم، یکــی از محــاوره هــا ،مناظــره هــای حضــرت بــا یکــی از علمــا 
و دانشــمندان و دیگــران، فیلمــی را بســازد، انیمیشــنی را تهیــه کنــد، فیلــم مســتندی را بســازد. 
بیاییــد برویــم روی فیلــم کار کنیــم. امــروز زبــان فیلــم بیشــترین طرفــدار را دارد. امــروز بــه زبــان 
ــای  ــت ه ــا و ظرفی ــه ه ــام زمین ــد از تم ــم. بای ــاده کنی ــم بســیازیم و آم ــد فیل ــف بای ــای مختل ه
فضــای مجــازی بایــد اســتفاده کنیــم. امــا بیاییــم زبــان فیلــم را بــه کار بگیریــم. امســال روی ایــن 
کار کنیــم. خــود احتجاجــات حضــرت امــام علــی ابــن موســی الرضــا علیــه الســالم محــور باشــد، 
ــه هــای  ــی و زمین ــه هــای اخالق ــد، رســالت، امامــت و در زمین ــه توحی بخــش هــای آن در زمین
ــد، بیاییــم بتوانیــم یــک فیلــم، دو فیلــم، ســه فیلــم  مختلفــی کــه حضــرت آن را بیــان کــرده ان
ــد یــک قــدم بهتــری  درســت کنیــم و بتوانیــم ایــن هــا را در دنیــا عرضــه کنیــم. ایــن مــی توان
باشــد، راحــت تــر باشــد بــرای اینکــه مــا بتوانیــم فضــای گفتگــو را در دنیــا در برابــر فضــای نفــرت 
انگیــز خشــونت و کشــتار و جنایــت و خونریــزی ایجــاد کنیــم و شــاید مــا بتوانیــم بــا ایــن حرکــت 
ارزش هــای انســانی و معیارهــای دینــی را بهتــر بــرای همــه جوانــان بیــان کنیــم و آن هــا بتواننــد 
بهتــر درک کننــد، از کوچــکان تــا بــزرگان، بتواننــد فرابگیرنــد و بــا ایــن عمــل بتوانیــم اســالم و 
مکتــب اهــل بیــت و بــه خصــوص ســیره امــام علــی ابــن موســی الرضــا را بهتــر بــه دنیــا معرفــی 
کنیــم. امیــدوارم ان شــاءاهلل خداونــد ایــن توفیــق را بــه مــا عنایــت کنــد. دســت بــه دســت هــم 
بدهیــم. بایــد تــالش کنیــم. امکانــات را بــه کار بگیریــم. امکانــات مــا بســیار ناچیــز اســت امــا ان 
شــاءاهلل بــه برکــت حضــرت امــام علــی ابــن موســی الرضــا بتوانیــم چنــد قــدم شایســته و بــزرگ را 

در ایــن راه برداریــم. عذرخواهــی مــی کنــم. از همــه تقدیــر و تشــکر مــی کنــم. 
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 علیرضا رشیدیان ،استاندار محترم خراسان رضوی

 ریشه بسیاری از چالش ها و اختالفات موجود در جهان اسالم در فقدان آیین گفتگو بر 
مبنای اصول مشترک دینی و مذهبی و انسانی است

                                                                                    
بــا ســالم و درود بــه پیشــگاه امــام عصــر )عــج( و بــا گرامیداشــت نــام و یــاد خاطــره امــام راحــل )ره( و 
همــه شــهدای گرانقــدر راه حــق و فضیلــت و آزادگــی، بــا آرزوی طــول عمــر بــا عــزت و برکــت بــرای 
مقــام معظــم رهبری)مدظللــه(، ســکان دار ســربلند کشــتی انقــالب اســالمی، و همــه خادمــان بــه نظام 
اســالمی، ملــت شــریف و کشــور عزیزمــان جمهــوری اســالمی ایــران. عــرض تبریــک و خیر مقــدم دارم 
بــه شــما مهمانــان عزیــز، و همــه عزیــزان بزرگــواری کــه از کشــورهای دور و نزدیــک در ایــن ایــام پــر 
برکــت، میــالد ولــی نعمــت مــا، حضــرت ابالحســن علــی بــن موســی الرضــا علیــه آالف تحیــه و ثنــا، 
و دهــه کرامــت بــه مشــهد الرضــا تشــریف آورده ایــد. عــرض تبریــک داریــم میــالد هشــتمین امــام 
همــام، شــمس الشــموس و انیــس النفــوس، را بــه همــه شــما گرامیــان حاضــر در ایــن جلســه باشــکوه 
و عظمــت. بــدون تردیــد امــروزه ریشــه بســیاری از چالــش هــا و اختالفــات موجــود در جهــان اســالم، 
بلکــه در عالــم بشــریت در عصــر حاضــر، تــا جایــی کــه بــه مــا بــه عنــوان وارثــان فرهنــگ واالی الهی و 
میــراث داران فرهنــگ پیامبــر)ص( و اهــل بیــت طاهرینــش مربــوط مــی شــود، ریشــه در فقــدان آیین 
گفتمــان بــر مبنــای اصــول مشــترک دینــی، مذهبــی و انســانی اســت. دقیقــا همــان اصــل اصیلــی 
کــه نمــاد و نمــود بــارز و نورانــی آن در تاریــخ اســالم و تاریــخ پیامبــر و اهــل بیــت طاهرینــش را مــی 
تــوان در وجــود ذی جــود شــخصیت بــی بدیــل موالنــا علــی ابــن موســی الرضــا علیه الســالم جســتجو 
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کــرد و یافــت. امــام همامــی کــه بــا درک عمیــق از شــرایط و مقتضیــات پیچیــده زمــان و روزگار خــود، 
و مطلوبــات و نیازهــای جامعــه اســالمی و بــا تکیــه بــر شــیوه و ســنت پیامبــر عظیــم الشــان الســالم و 
اجــداد طاهرینــش و نیــز بــا اعتمــاد و اطمینــان منبعــث از اعتقــاد ژرف و عمیــق بــه وحــی و اعتقــادات 
الهــی و بــا تکیــه بــر عقالنیــت و منطــق و خــرد آییــن گفتمانــی را با ادیــان، مذاهــب و مکاتب و مســالک 
گوناگــون گشــود. و بــا ایــن اقــدام تاریخــی و بــی نظیــر نقشــی بنیادیــن و اساســی در تثبیت آمــوزه های 
اســالمی و والیــی کــه پیــش از وی پیامبــر اســالم و ســایر ائمــه معصومیــن علیهــم الســالم بــه ویــژه 
حضــرت امــام جعفــر صــادق علیــه الســالم در تبییــن و تدویــن آن کوشــیده بودنــد، ایفــا نمودنــد. بــر 
همیــن اســاس مــی تــوان برای مشــهد مقــدس در جهــان کنونــی جایــگاه کانونــی و محوریتی بــی بدیل 
قائــل شــد. ایــن شــهر را بــا پیشــینه سرشــار دینــی و مذهبــی، تاریخــی و فرهنگــی در مرکــز تبــادالت 
و تعامــالت علمــی و فرهنگــی و دینــی مبتنــی بــر آمــوزه هــای پیامبــر اکــرم و اهــل بیــت طاهرینــش 
علیهــم الســالم، منطقــه ای آزاد بــرای گفتگــو بیــن مســلمانان قــرار داد. آن چیــزی کــه امــروزه در بیــن 
مســلمانان جایــش بســیار خالــی اســت. البتــه وصــول بــه ایــن هــدف کوشــش و مجاهدتــی مســتمر را 
مــی طلبــد و بــه لطــف خداونــد متعــال، مشــهد مقــدس در ســال 2017 یعنــی ســال آینــده کــه از چند 
مــاه آینــده شــروع خواهــد شــد، بــه عنــوان پایتخــت فرهنــگ جهــان اســالم از طــرف ISESCO تعییــن 
گردیــد و تــا کنــون اقدامــات موثــری بــرای معرفــی ایــن شــهر کــه افتخــار میزبانــی از هشــتمین حجت 
خــدا را دارد، انجــام شــده اســت. از مــدت هــای قبــل ســتاد برنامــه ریــزی آن شــکل گرفتــه اســت و 
همــه مــردم، فرهیختــگان، مســئوالن شــهر و اســتان و کشــور تــالش کردنــد تا ظرفیــت های ایــن کالن 
شــهر مذهبــی را بازخوانــی و آمــاده نماینــد و زمینــه هــا را بــرای تعامــل بین مســلمانان در جهان اســالم 
و مــراودات و مبــادالت فرهنگــی و اجتماعــی را فراهــم نماینــد. از ایــن رو فرصــت برگــزاری جشــنواره 
بیــن المللــی امــام رضــا علیــه الســالم و دیپلماســی فرهنگــی بــه وجــود آمــده بــا حضــور چهــره هــای 
سرشــناس فرهنگــی در حــوزه فرهنــگ رضــوی از سراســر دنیــای اســالم و شــخصیت هــای تاثیرگذاری 
کــه بــه عنــوان خادمــان فرهنــگ رضــوی بــا ایــن جشــنواره مرتبــط مــی شــوند، مــی تــوان ایــن تعامــل 
و همدلــی را در ســایه پــر برکــت حضــرت امــام رئــوف در ایــن جهــت ارتقــا بخشــید. تردیــدی نــدارم 
کــه جشــنواره فرهنگــی هنــری امــام رضــا علیــه الســالم تاکنــون در ایــن عرصــه بســیار موفــق عمــل 
کــرده اســت و ارتبــاط ایجــاد شــده در بســتر ایــن جشــنواره در ســال جــاری، بــا مــردم جهــان در بیــش 
از 77 کشــور و 2400 نقطــه از ایــن کــره خاکــی نقــش و جایــگاه کانونــی مشــهد مقــدس را بیــش از 
پیــش برجســته و درخشــان نمــوده اســت و مــی توانــد کانونــی بــرای ارتباطــات و گفتگــوی همــه جانبه 
بیــن امــت اســالمی، خصوصــا فرهیختــگان ایــن امــت فراهــم آورد. اینــک کــه اعضــای ایــن جشــنواره از 
کشــورهای آفریقایــی، اروپایــی، آمریکایــی و آســیایی در ایــن جمــع نورانــی شــرکت نمــوده و بــه آســتان 
بوســی آســتان مقــدس موالنــا و مقتــدای مــا حضــرت علــی ابــن موســی الرضا علیــه الســالم، امــام رئوف 
نائــل شــده انــد، بــه شــما عــرض تبریــک مجــدد و خیــر مقــدم مجــدد دارم. بــدون تردید بــا اســتمداد از 
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انفــاس قدســی اولیــای پــاک الهــی و حضــرت شــمس الشــموس حضــرت امــام علــی ابــن موســی الرضا 
علیــه الســالم، ارادتمنــدان آن امــام رئــوف خواهنــد توانســت ایــن مرکزیــت معنــوی و فرهنگــی را بــه 
عنــوان نقطــه ای نورانــی بــرای رســاندن پیــام صلــح و دوســتی و بــرادری، وفــاق و همدلی و همبســتگی 
بــه سراســر جهــان، خصوصــا جهــان اســالم، بیــش از پیــش بهــره ببرنــد و اطــالع رســانی کننــد. در ایــن 
راه قطعــا زبانــی موثرتــر از زبــان گفتگــو، فرهنــگ و هنــر نخواهــد بــود. بــا ایــن هــدف متعالــی فرصــت 
برگــزاری باشــکوه بخــش بیــن الملــل چهاردهمیــن دوره جشــنواره بیــن المللــی امــام رضا علیه الســالم 
در مشــهد مقــدس را بــه فــال نیــک گرفتــه و ان شــاءاهلل ایــن نشســت مقدمــه ای خواهــد بــود تــا در 
ســال 2017 مجمــع جهانــی خادمــان فرهنــگ رضــوی در پایتخــت فرهنــگ جهــان اســالم تشــکیل و 
بتوانیــم بیــش از پیــش نســبت بــه راهکارهــای ایــن تبــادل و گســترش آن گفتگــو و هــم نظــری کنیــم. 
بــه ســهم خــودم از تمــام کوشــندگان و تالشــگران در راه بســط و گســترش و ترویــج و نشــر فرهنــگ 
نورانــی و نجــات بخــش اهــل بیــت علیــه الســالم کــه همانــا اســالم حقیقــی و راســتین اســت، قدردانــی 
و سپاســگزاری مــی نمایــم و بــرای تمــام شــیفتگان ســاحت نورانــی عالــم آل پیامبــر در عرصــه فرهنــگ 
و ادب و هنــر و اندیشــه درود و آفریــن مــی فرســتم و یــاد بزرگانــی را کــه در ســال هــای قبــل بودنــد 
و خدمــت مــی کردنــد، ماننــد حضــرت آیــت اهلل واعــظ طبســی گرامــی مــی دارم و طلــب مغفــرت و 
رحمــت الهــی بــرای آنهــا دارم. و بــرای عزیزانــی کــه ســال گذشــته در بیــن مــا بودنــد، و امروز نیســتند، 
ماننــد عزیزمــان شــیخ زاکزاکــی هــم آرزوی رهایــی و آزادی و ســالمتی داریــم و امیدواریــم کــه جمــع 
عاشــقان و مشــتاقان حضــرت ثامــن الحجــج را بــار دیگــر در کنــار هــم در ســال هــای آتــی بــا وجــود 
و حضــور ایــن عزیــزان دربنــد و کســانی کــه بــه هرنوعــی از حضــور در ایــن جلســه محــروم شــده انــد، 
بــار دیگــر توفیــق زیارتشــان را داشــته باشــیم. مجــددا مقــدم همــه شــما عزیــزان را کــه از کشــورهای 
مختلــف تشــریف آورده ایــد بــه ایــن پایتخــت معنــوی جمهــوری اســالمی گرامــی مــی دارم، و آرزو دارم 
زیارتــی مقبــول، خاطــره ای شــیرین، نشســتی تاثیرگــذار و بــه یادماندنــی از ایــن حضــور را بــرای شــما 

بــه ارمغــان داشــته باشــد. والســالم علیکــم و رحمــه اهلل و برکاتــه
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حجت االسالم و المسلمین نصراهلل پژمان فر
رییس محترم کمسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی

شخصیت علی ابن موسی الرضا یک شخصیت کامال حساس نسبت به مسائل اجتماعی و 
سیاسی زمان خودشان بودند

اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضی
ــر  ــرض خی ــی، ع ــان گرام ــرم، مهمان ــک حضــار محت ــت یکای ــم خدم ــی دان ــه م ــم وظیف ــده ه بن
مقــدم داشــته باشــم و پیشــاپیش واالدت بــا سرســعادت حضــرت را تبریــک و تهنیــت داشــته باشــم 
و تقدیــر و تشــکر داشــته باشــم از دوســتانی کــه در مشــهد الرضــا، ایــن برنامــه را در طــول یــک 
ســال پیگیــری کــرده انــد و ایــن بخــش از برنامــه در ایــن مقطــع دارد اجــرا مــی شــود. مطلبــی را 
کــه مــن آمــاده کــرده ام تــا خدمتتــان عــرض کنــم در ارتبــاط بــا خطــری اســت در حــوزه امــام 
شناســی کــه بــه ذهنــم مــی رســد شــاید بایــد بــه آن توجــه شــود و آن موضــوع تحریــف امــام و 
مســیری را کــه علــی ابــن موســی الرضــا علیــه آالف تحیــه و الثنــا در آن مســیر گام برداشــتند و 
بــرای مــا بــه عنــوان اســوه قــرار گرفتنــد. مــن از بــاب مقدمــه عــرض مــی کنــم همانطــوری کــه 
خــود حضــرت فرمودنــد کــه » لــو علــم النــاس محاســن کالمنــا«، یــا » لــو عــرف النــاس محاســن 
کالمنــا لتبعونــا..«. امــروز اگــر حــرف هــای مــا و معــارف مــا بــه صــورت واقعــی بــه مــردم انتقــال 
پیــدا کنــد از مــا تبعیــت خواهنــد کــرد. امــروز در دوجــا ایــن اشــکال هســت کــه ایــن مســیر بــا 
چالــش مواجــه مــی شــود. یــک در رســاندن ایــن پیــام بــه مــردم تشــنه دنیــا کــه امــروز بــه دنبــال 
ایــن موضــوع هســتند کــه بــا معــارف اهل بیــت آشــنا شــوند، امــروز ابــزار و امکانــات برای رســاندن 
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ــا محدودیــت هایــی مواجــه هســت. مســئله دوم تحریــف در مســیر و فرمایشــاتی  ایــن موضــوع ب
اســت کــه ائمــه دارنــد. یعنــی واقعیــت وجــودی اهــل بیــت معصومیــن علیهــم الســالم بــه مــردم 
رســانده نمــی شــود و لــذا مــی بینیــم کــه آن تاثیــر عمیــق در دل مــردم گذاشــته نخواهــد شــد 
چــون واقعیــت منتقــل نشــده اســت. مــا امــروز در حــوزه معــارف رضــوی و انتقــال ایــن پیــام، بــه 
نظــر مــن بــا توجــه بــه رســانه هایــی کــه وجــود دارد و شــرایطی کــه امــروز مهیــا شــده اســت، در 
قســمت اول مشــکلی نداریــم و تقریبــا شــرایط دارد مهیــا مــی شــود و دنیــا تقریبــا دارد آمادگــی 
بیشــتری پیــدا مــی کنــد تــا بــا معــارف اهــل بیــت آشــنا شــود. بــه نظــر مــن مهمتریــن مشــکلی 
کــه در ایــن مســیر وجــود دارد، همانطــور کــه عــرض کــردم، تحریــف اهــل بیــت معصومیــن اســت، 
از جملــه علــی ابــن موســی الرضــا کــه مــا نتوانســتیم واقعیــت شــخصیت حضــرت را بــه نحــوی 
کــه بایــد دریافــت کنیــم، بشناســیم. آن چیــزی کــه خیلــی از افــراد تــالش کردنــد کــه معرفــی 
ــه بدهنــد، تلقــی اول در  ــه حضــرت ارائ ــه نســبت ب ــگاه غیــر واقــع بینان کننــد و در واقــع یــک ن
مســائل سیاســی در نــگاه حضــرت ایــن اســت کــه ، جدایــی دیــن از سیاســت را بــا شــدت در بیــان 
ــر  ــه اگ ــد. حضــرت شــخصیتی هســتند ک ــی کنن ــن موســی الرضــا مطــرح م ــی اب شــخصیت عل
افــراد خدمــت ایشــان مــی رونــد تــا شــناخت پیــدا کننــد، شــخصیت رئــوف و مهربانــی اســت کــه 
دســتش را بــرای همــه افــراد بــاز کــرده اســت و بــدون اینکــه توجهــی در دفــاع از مکتــب اهــل 
بیــت داشــته باشــد، ایــن مســیر را جلــو مــی رود. اساســا تــالش خواســته یــا ناخواســته ای اســت 
کــه نــگاه حضــرت را در مســائل اجتماعــی و سیاســی از حضــرت جــدا کننــد. مــن مــی خواهــم 
عــرض کنــم کــه شــخصیت علــی ابــن موســی الرضــا یــک شــخصیت کامــال حســاس نســبت بــه 
مســائل اجتماعــی و سیاســی زمــان خودشــان بودنــد و ایــن موضــوع را مــا بایــد بــه عنــوان اســوه در 
مســیر حضــرت بــه آن توجــه کنیــم. فرصــت نیســت امــا یــک فرمایشــی را کــه علــی ابــن موســی 
الرضــا بــه مأمــون نوشــته انــد، بخشــی از ایــن فرمایــش علــی ابــن موســی الرضــا را اشــاره مــی 

کنــم کــه در آنجــا فضــل ابــن شــاذان مــی گویــد: 
قــال ســأل المأمــون عــن علــی بــن موســی الرضــا )ع( أن یکتــب لــه محــض اإلســالم علــی ســبیل 
ــده  ــه إال اهلل وح ــهادة أن الإل ــالم ش ــض اإلس ــه أن مح ــالم، ل ــه الس ــب علی ــار فکت ــاز واالختص اإلیج
ــه، إلهــا واحــدا أحــدا فــردا صمــدا قیومــا کــه حقیقــت اســالم را مأمــون را مــی خواهــد  الشــریک ل
بدانــد. بــه صــورت مختصــر بیــان کنــد. حضــرت از توحیــد شــروع مــی کننــد و اســالم را بیــان کردنــد، 

والبراءة من الذین ظلموا آل محمد صل اهلل علیه و آله و سلم
حضــرت یــک بخشــی از اســالم را وقتــی تبییــن مــی کننــد، مــی فرماینــد بخشــی از اســالم برائــت 
ــه  ــت ب ــارف اهــل بی ــد، نگذاشــتند مع ــع کردن ــت را تضیی ــوق اهــل بی ــه حق از کســانی اســت ک
مــردم برســد. مطلــب بســیار مفصــل اســت کــه مــن بــه دلیــل ضیــق وقــت بــه آن اشــاره نمــی 
کنــم. حضــرت بخشــی از حقیقــت اســالم را برائــت مــی داننــد. امــروز متاســفانه بعضــی هــا برائــت 
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داشــتن از جریانــات اســتکبار و جریــان هایــی کــه در مقابــل اســالم ایســتاده انــد را نــه تنهــا جــزو 
اســالم نمــی داننــد، بلکــه رفتــن بــه ســمت برائــت را تقابــل بــا معــارف اســالمی مــی داننــد. یــک 
نکتــه اساســی اســت کــه مــن مــی خواهــم عــرض کنــم و ایــن همــان تحریفــی اســت کــه مــا در 
ــرادر کوچــک دارم  ــوان یــک ب ــه عن ــن موســی الرضــا، امــروز بنــده ب ــی اب شــخصیت و ســیره عل
خدمــت شــما عــرض مــی کنــم، کــه احســاس تحریــف مــی کنیــم و بــه شــدت در نشــان دادن 
شــخصیت ایــن بزرگــواران نســبت بــه ایــن موضــوع دارد تــالش مــی شــود. شــخصیتی کــه اساســا 
کاری بــه اتفاقــات پیرامــون خــودش نداشــته اســت و نبایــد داشــته باشــد و کســی کــه خیلــی در 
ایــن موضــوع هــم مکتــوب و هــم غیــر مکتــوب ایــن موضــوع را تبییــن مــی کننــد. اگــر کســی 
تابــع علــی ابــن موســی الرضــا و اهــل بیــت اســت نبایــد بــه مســائل پیرامونــی خــودش، نســبت 
بــه اتفاقاتــی کــه دور و اطــراف خــودش هســت حســاس باشــد و اساســا دارنــد روی آن بــه عنــوان 
ســیره تاکیــد مــی کننــد در حالیکــه ایــن ســیره بــر خــالف ســیره اهــل بیــت و علــی الخصــوص 
ــگاه مــی کنیــم نمادهایــی کــه در ایــن موضــوع مطــرح مــی  علــی ابــن موســی الرضاســت. مــا ن
شــود، بــاز هــم مصادیقــی مــن دارم کــه بــه دلیــل ضیــق وقــت از آن عبــور مــی کنــم، مــا علــی 
ــه مســائل  ــه نســبت ب ــا ک ــن معن ــه ای ــال سیاســی، ب ــک شــخصیت کام ــا را ی ــن موســی الرض اب
پیرامــون خــود و اتفاقاتــی کــه در دور و اطــراف خودشــان در جامعــه اســالمی مــی افتــاد کامــال 
حســاس بودنــد، مــی شناســیم و مظاهــر و شــواهدی هــم در ارتبــاط بــا ایــن موضــوع داریــم. نمــاز 
عیــد فطــر علــی ابــن موســی الرضــا مصداقــی اســت از ایــن مصادیــق کــه وقتــی وارد مــی شــوند 
نشــان دهنــده ایــن اســت کــه بــا ایــن جریــان طاغــوت و اســتکبار چطــور حضــرت مقابلــه مــی 
ــه محــض اینکــه از همــان نقطــه آغازیــن کــه از در منــزل خــارج مــی شــوند، از ایــن  کننــد و ب
نمونــه و الگــو و ســبکی کــه بنــی عبــاس در رابطــه بــا برگــزاری مراســم دارنــد، شــروع مــی کننــد 
بــه شکســتن و مبــارزه کــردن، تــا اینکــه دیگــر اجــازه نمــی دهنــد حضــرت تــا انتهــای مراســم 
برونــد کــه اقامــه نمــاز اســت و ادامــه پیــدا کنــد. ارتباطــی کــه علــی ابــن موســی الرضــا بــا گــروه 
هــای مختلــف در عیــن محدودیــت هایــی کــه بــرای حضــرت ایجــاد کــرده بودنــد و ارتباطاتــی کــه 
برقــرار کردنــد نشــان دهنــده حساســیت اســت عزیــزان. جمعــی کــه در اینجــا حضــور دارنــد ،هــر 
کــدام از شــما کســانی هســتید کــه در اینجــا بــا محوریــت علــی ابــن موســی الرضــا مــا نشســته 
ایــم و داریــم بــا هــم مذاکــره و صحبــت مــی کنیــم کــه ان شــاءاهلل بتوانیــم ســیره حضــرت رضــا 
را در گوشــه گوشــه دنیــا امــروز مــا برســانیم. امــروز اگــر مــا واقعیتــی را کــه بــه آن دســت پیــدا 
مــی کنیــم کــه بایــد مراقبــت شــود و تحریــف نشــود، آن را بــه مــردم برســانیم، حضــرت فرمــود از 
مــا تبعیــت مــی کننــد. کمــا اینکــه مــا در جاهایــی کــه اســالم نــاب و اســالمی کــه تحریــف شــده 
نباشــد و بــه قــول امــام اســالم قالبــی بــه مــردم ارائــه نشــده باشــد، وقتــی بــه جــان هــای تشــنه 
مــردم آن نســخه اصلــی ارائــه شــده اســت، مــردم تبعیــت کــرده انــد. امــروز مســئله ای کــه رهبــر 
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معظــم انقــالب در فرمایــش خــود فرمودنــد، یــک خبــر اســت نــه یــک تحلیــل. بشــر در یــک پیــچ 
تاریخــی قــرار گرفتــه و دارد مســیر خــودش را بــه ســمت اســالم نــاب و اســالم اهــل بیــت تغییــر 
مــی دهــد. مــا در ایــن مســیر بایــد کمــک کنیــم تــا چهــره واقعــی اهــل بیــت نشــان داده شــود. 
یــک بخشــی از مبــارزه همیــن اســت کــه جریــان هایــی مثــل داعــش و جریــان هــای تکفیــری می 
آینــد در مقابــل جریــان هــای اســالمی مــی ایســتند و بخشــی از مبــارزه در مقابــل مــوج اســالم 
خواهــی، نشــان دادن یــک چهــره تحریــف شــده از اهــل بیــت بــه مــردم تشــنه دنیاســت. علــی 
ابــن موســی الرضــا یــک چهــره کامــال سیاســی و حســاس نســبت بــه مســائل پیرامــون خــود بــود. 
یــک مســائل اساســی هســت، علــی ابــن موســی الرضــا چــرا بــه شــهادت رســید؟ علیرغــم اینکــه 
عباســی هــا و مأمــون مــی دانســت کــه شــهادت ایشــان هزینــه باالیــی دارد. امــا در عیــن حــال، 
علیرغــم همــه تــالش هایــی کــه داشــتند کــه دستشــان بــه ایــن جنایــت آلــوده نشــود، امــا ناچــار 
مــی شــوند کــه حضــرت را بــه شــهادت برســانند. ایــن نشــان دهنــده مبــارزه ای بــود کــه علــی 
ابــن موســی الرضــا در ایــن مســیر داشــتند. شــهادت یکــی از مســائل اساســی اســت کــه نشــان 
ــی هســتند  ــن موســی الرضــا آن های ــی اب ــی عل ــروز شــیعیان واقع ــارزه اســت. ام ــده اوج مب دهن
کــه در صــف مقــدم دفــاع از حقیقــت اســالم نــاب در ســوریه، در عــراق و در گوشــه گوشــه دنیــا 
ایســتاده انــد و امــروز بــه دســت دشــمنان بــه شــهادت مــی رســند. ایــن حقیقــت اســالم رضــوی 
اســت نــه آن اســالم رضــوی کــه افــراد را بــه ســمت حرکــت هــای خانقاهــی و صوفــی مســلکی و 
انــزوا طلــب و افــراد ناکارآمــد مــی کشــاند و در یــک حــوزه فــردی حرکــت علــی ابــن موســی الرضــا 
را تحریــف و خالصــه مــی کنــد. علــی ابــن موســی الرضــا یــک شــخصیت بســیار بســیار فعــال در 
عرصــه سیاســی بودنــد. ایــن موضــوع را مــن خواهــش مــی کنــم عزیزانــی کــه امــروز دارنــد بــه 
گوشــه گوشــه دنیــا مــی رونــد، ایــن بعــد مهــم شــخصیت امــام رضــا را نگذاریــم مــورد غفلــت واقــع 
ــن  ــی اب ــم، دوســتداران عل ــالش کنی ــد هــم ت ــا اصــرار داشــته باشــیم کــه بای ــن کــه م شــود. ای
موســی الرضــا امــروز در دنیــا بیشــتر و بیشــتر شــوند، امــا دوســتدارانی کــه بــا ســیره علــی ابــن 
موســی الرضــا فاصلــه دارنــد. شــهادت را یــک حرکــت غیــر منطقــی و غیــر عاقالنــه مــی داننــد. 
ایــن مســیر غلــط و اشــتباه جلــو رفتــه اســت. مــا بایــد تــالش کنیــم. آن چیــزی را کــه امــام بــه 
شــدت روی ایــن موضــوع تاکیــد داشــتند. امــام روی موضــوع تحریــف بــه شــدت نظــر داشــتند. 
لــذا فرمودنــد مــا یــک اســالم آمریکایــی داریــم، یــک اســالم نــاب محمــدی. امــروز خطــر اســالم 
آمریکایــی را امــام بــه مراتــب از اســالم نــاب اهــل بیــت بیشــتر مــی دانســتند. ایــن خطــر اســالم 
ــه مراتــب بیشــتر اســت. چــون ایــن هــا قطــاع الطریــق هســتند. در آن  قالبــی از جریــان کفــر ب
فرمایشــی کــه امــام ســجاد علیــه الســالم فرمــود، فرمــود کــه آســیب ایــن جریــان از ســپاه یزیــد 
نســبت بــه سیدالشــهدا بیشــتر اســت. چــون »عنهــم یســلبونهم االمــوال و االرواح« آنهــا جــان هــا 
ــای شــیعتنا«  ــوب ضعف ــی قل ــد و »لکــن هــوالء یدخــل الشــک و الشــبهه ف و اموالشــان را گرفتن
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امــا ایــن گــروه باعــث تردیــد در دل و انحــراف فکــری در افــکار شــیعیان مــا مــی شــوند. امــروز ایــن 
خطــر را بایــد جــدی گرفــت. امــروز در گوشــه گوشــه جریــان حرکــت نــاب اهــل بیــت ایــن جریــان 
وجــود دارد. نشــان دادن یــک نســخه کارآمــد. و لــذا در همیــن موضــوع، در موضوعــات مختلــف. مــا 
در زیــارت مــی بینیــم کــه حضــرت فرمــود اگــر کســی بــه ایــن زیــارت حضــرت مشــرف شــود، ثــواب 
ــا  ــود ب ــر دارد. فرم ــف در تعابی ــف ال ــون حــج را دارد. ال ــک میلی ده حــج، صــد حــج، هــزار حــج، ی
معرفــت. معرفــت یعنــی چــی؟ معرفــت یعنــی فقــط مــا تاریــخ اســالم را بدانیــم؟ معرفــت یعنــی فقط 
مــا بدانیــم حضــرت در چــه ســالی بــه دنیــا آمــده اســت. پــدر بزرگوارشــان چــه شــخصیتی بــوده 
انــد. مادرشــان کــی بودنــد. چنــد ســال عمــر کــرده انــد. معرفــت یعنــی ایــن؟ یــا معرفــت یعنــی 
اینکــه اگــر امــروز هــم شــرایط باشــد همانطــور کــه علــی ابــن موســی الرضــا ایســتادند و بــا شــهادت 
خودشــان از اســالم دفــاع کردنــد، مــا هــم بایســتیم و دفــاع از ایــن کنیــم. قطعــا معرفــت آن معنــای 
لفظــی و کالمــی نیســت. معرفــت یــک جریــان اســالم ســاز اســت کــه بایــد انســان هــا را در مســیر 
اهــل بیــت ثابــت قــدم و پایــدار قــرار دهــد. از جانشــان بــه راحتــی در ایــن مســیر، همانطــور کــه آنان 
گذشــتند، بگذرنــد، از مالشــان در ایــن مســیر بگذرنــد. و تمــام وجودشــان را در ایــن مســیر داشــته 
باشــند. عذرخواهــی مــی کنــم از تصدیــع. مــن خیلــی مطالــب را نوشــته ام. خــود رفتــن حــرم، خــود 
تشــرف بــه حــرم، خــود ایــن هــا و ایــن بحــث هــا را بایــد توجــه کــرد. بایــد یــک نــگاه جدیــد و توجه 
جدیــدی بــه موضــوع زیــارت، بــه ایــن تشــرف هــا، بــه ایــن گفتگــو هــا و بحــث هــا بایــد داشــت، 
کــه نگذاریــم شــخصیت علــی ابــن موســی الرضــا بــه دســت کســانی کــه امــروز در قالــب اســالم مــی 
خواهنــد همــان جریــان نابــودی اســالم را رقــم بزننــد، تحریــف شــود. تحریــف یــک خطــر بســیار 
بزرگــی اســت کــه امــروز جامعــه اســالمی مــا را تهدیــد مــی کنــد و مــا بایــد نســبت بــه ایــن مســئله 
مراقــب باشــیم. عذرخواهــی مــی کنــم. مــا در مجلــس شــورای اســالمی تــالش کــرده ایــم نســبت به 
همــه حرکاتــی کــه در ارتبــاط بــا آشــنایی هــم مــردم مــا در کشــور، هــم در باقــی ملــل در گوشــه 
گوشــه دنیــا کــه امیدشــان بــه معــارف اهــل بیــت اســت، بتوانیــم کمــک کنیــم و ایــن ثمــرات خــون 
شــهدا، ثمــرات ایــن نظــام تشــکیل شــدن مجموعــه هــای فاخــری، مثــل مجمــع جهانــی اهــل بیــت، 
مثــل جامعــه المصطفــی و مثــل بســیاری از مراکــز مختلفــی کــه امــروز ایــن ماموریــت را بــه عهــده 
دارنــد، امــروز در راســتای ایــن قضیــه اســت. البتــه بضاعــت مــا بــه لحــاظ امکانــات مالــی، شــرایط 
ــن  ــن راستاســت. ای ــان در ای ــالش و همــت م ــام ت ــن حــال تم ــا در عی ــی مســاعد نیســت ام خیل
جشــنواره رضــوی کــه یکــی از مفاخــر و یکــی از ارزش هایــی اســت کــه امســال چهاردهمیــن ســال 
برگــزاری ایــن جشــنواره اســت، ایــن هــم یکــی از فرصــت هایــی اســت کــه انقــالب دریچــه ای را بــاز 
کــرده اســت بــرای اینکــه بــه کانونــی تریــن شــخصیت محــوری در مجموعــه مــا بتوانــد دنیــا بــا او و 
معــارف او آشــنا شــود. شــرایط را مهیــا کــرده ایــم. مــا وظیفــه مــی دانیــم در ایــن مســیر هــر نــوع 

تالشــی را کــه بتوانیــم در ایــن راســتا داشــته باشــیم، انجــام دهیــم.
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سخنرانی سید جواد جعفری دبیر جشنواره بین المللی امام رضا)ع( در مراسم اختتامیه 
چهاردهمین دوره جشنواره

بسم ا... الرحمن الرحیم
در ایامــی قــرار داریــم کــه فضــای ایــران اســالمی معطــر بــه رایحه ایــام والدت حضــرت امــام رضاعلیه 
الســالم و کریمــه اهــل بیــت حضــرت فاطمــه معصومــه ســالم ا... علیهــا و بزرگداشــت سیدالســادات 
االعاظــم امیــن والیــت حضــرت شــاهچراغ علیــه الســالم مــی باشــد. بــه همیــن مناســبت عــرض 
تبریــک و تهنیــت دارم و بــه نمایندگــی از ســتاد اجرایــی چهاردهمیــن دوره جشــنواره بیــن المللــی 
امــام رضاعلیه الســالم مقــدم میهمانــان گرامــی،  زائــران و مجــاوران حضــرت امــام رضاعلیــه الســالم 

را گرامــی مــی داریــم.
در آیــه 32 ســوره حــج بــرای اهــل تقــوا نشــانه هایــی ذکــر شــده اســت کــه از جملــه آن هــا تعظیــم 

و بزرگداشــت شــعائر الهی اســت.
برپایــی جشــنواره بیــن المللــی امــام رضاعلیــه الســالم یکــی از مصادیــق تــام و تمــام عمــل بــه ایــن 

آیــه شــریفه و شــور و نشــاط تســکین ناپذیــر مــردم در بزرگداشــت دهــه کرامــت اســت.
 جشــنواره بیــن المللــی امــام رضاعلیــه الســالم حقیقتــاً نمایشــگاهی اســت از حضــور اقشــار مختلــف 
مــردم و احساســات پاکــی را در برمــی گیــرد کــه هرکــدام روایتــی حیــرت آور اســت، احساســاتی کــه 

اگــر روزی مســتند شــود کتابــی قطــور از روایــت هــای واقعــی و حــادث شــده را دربــر مــی گیــرد. 
روایــت پیرمــرد مومنــی کــه انــدک اندوختــه اش را نــذر جشــنواره مــی کنــد و بــه گفتــه خــودش 

ایــن تنهــا کاری اســت کــه از عهــده اش برآمــده اســت.
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روایــت بانــوی ســالخورده 86 ســاله ایســت کــه نــوه هایــش او را تشــویق مــی کننــد تــا در رقابــت 
هــای علمــی و فرهنگــی جشــنواره شــرکت نمایــد. 

روایــت کــودکان و نوجوانانــی اســت کــه بــا عشــق بــه امــام ســخاوت و مهربانــی خالقیــت هایــی را 
بــه وجــود مــی آورنــد کــه صاحب نظــران ، ســپردن ایــن کارهــا را بــه مــوزه هــا توصیــه مــی نماینــد.

ــت را از  ــاده والی ــیر ج ــتان، مس ــای تابس ــت فرس ــای طاق ــه در گرم ــت ک ــکارانی اس ــت ورزش روای
شــلمچه تــا خراســان بــه یــاد ردپــای امــام طــی 17 روز بــا دو اســتقامت طــی طریــق مــی نماینــد.

روایت فرزانگانی است که برای پاسداشت قدمگاه ها و تکریم امامزادگان قیام می کنند.
روایت دانشجویان و دانشگاهیانی است که نهضت رضوی را به پا می کنند.

روایت کتابدارانی است که 238000 نفر  را برای رقابت کتابخوانی رضوی فرا می خوانند.
روایــت ارادتمنــدان مخلصــی اســت کــه گفتمــان رضــوی را در شــهر و روســتا رونــق مــی بخشــند و 

خســتگی ناپذیــری شــان را در کاروان آفتــاب بــه تبلــور مــی رســانند.
روایــت مومنــان خداجویــی اســت کــه بــرای احیــاء امــر امــام در گســتره وســیعی از جهــان همــت 

بــه خــرج مــی دهنــد. 
روایــت 565000 نفــر از اربــاب هنــر، اصحــاب فرهنــگ و اهالــی قلــم اســت کــه آفرینــش هــای بدیــع 

از خامــه و قلــم و زبانشــان در عرصــه فرهنــگ رضــوی روییــده اســت.
که عشـق از پرده عفت برون آرد زلیخــا را من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم 

رمزگشــایی از اینکــه چــرا هــر قشــری خــودش را در آیینــه فرهنــگ رضــوی جســتجو مــی کنــد 
ناشــی از آن اســت کــه امــام رضاعلیــه الســالم عالــم آل محمــد)ص( اســت و فرهنــگ رضــوی مــی 
ــه انقــالب  ــر فرزان ــد. رهب ــه را حــل نمای ــاز و مشــکالت الینحــل جامع ــور را ب ــای ک ــره ه ــد گ توان
اســالمی در جایــی مــی فرماینــد: »آرمــان اصلــی ملــت ایــران رســیدن بــه جامعــه ای رشــید، موحــد، 
پرنشــاط، پرامیــد، عدالت طلــب، دارای اعتمــاد بــه نفــس، پــرکار، پیشــرو، پیشــرفته، دارای تــوکل و 
برخــوردار از روح ایثــار و گذشــت اســت و »فرهنــگ« مهم تریــن عامــل دســت یابی بــه ایــن هــدف 

واالســت.«
تمرکــز رهنمودهــای جنــاب آقــای جنتــی وزیــر محتــرم فرهنــگ و ارشــاد اســالمی بــرای رســیدن به 
چنیــن هــدف مقدســی صــدور دســتور تشــکیل اتــاق فکــر درکنــار هریــک از برنامــه هــای موضوعــی 

جشــنواره بــوده اســت تــا اثربخشــی ایــن رویــداد بیــش از پیــش تضمیــن گــردد.
ایــن دوره از جشــنواره بــا عنایــت هــای بــی دریــغ حضــرت آیــت ا... رئیســی تولیــت عظمــای آســتان 
ــا طــرح  ــن آســتان مقــدس ب ــدو حضــور در ای ــه از ب ــوده اســت. معظــم ل ــدس رضــوی همــراه ب ق
ایــده توســعه مفهــوم خدمــت زمینــه همراهــی هــای بیشــماری را فراهــم فرمــوده انــد کــه انگیــزه 
هــای خدمتگــزاران ایــن عرصــه را دوچنــدان نمــوده اســت. محبــت هــای مســتمر حضــرت آیــت اهلل 
ســعیدی و حضــرت آیــت اهلل دســتغیب تولیــت هــای محتــرم آســتان مقــدس حضــرت معصومــه 
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ــوده اســت. ســالم ا... علیها و حضــرت شــاهچراغ موجــب تقویــت روزافــزون ایــن عرصــه ب
رهنمودهــای آیــات عظــام و علمــای اعــالم، ائمــه محتــرم جمعــه بــه ویــژه حضــرت آیــت ا... علــم 
الهــدی نماینــده محتــرم ولــی فقیــه و امــام جمعــه معــزز مشــهد مقــدس و مســاعدت هــای دولــت 
محتــرم، مجلــس محتــرم و بویــژه کمیســیون محتــرم فرهنگــی مجلــس علــی الخصــوص بــرادر عزیز 
ــای  ــرم در ج ــتانداران محت ــر و اس ــان ف ــای پژم ــاب آق حضــرت حجــت االســالم و المســلمین جن
جــای ایــران اســالمی و محبــت هــای جنــاب آقــای رشــیدیان اســتاندار محتــرم خراســان رضــوی 

ــادی در برنامــه هــا داشــته اســت. تأثیرگــذاری زی
اهتمــام دلســوزانه جنــاب آقــای کاراندیــش مروســتی معــاون محتــرم وزیــر و ریاســت هیــات مدیــره 
بنیــاد بیــن المللــی امــام رضاعلیــه الســالم بــرای آســیب شناســی برنامــه هــای موضوعــی جشــنواره 
بــا واکاوی اساســی و همراهــی عاشــقانه هــم پیمانــان جشــنواره متشــکل از 360 ســاختار حقوقــی 
اعــم از دولتــی، غیردولتــی و مردمــی و هــزاران نفــر از اشــخاص حقیقــی دســت انــدرکار اجرائیــات 
ــه رؤســای شــوراها و  ــه جانب ــای هم ــت ه ــی و حمای ــن الملل ــی و بی ــن جشــنواره در عرصــه مل ای
ــای  ــاب آق ــان، جن ــی ترکم ــوذر ابراهیم ــر اب ــای دکت ــاب آق ــاً جن ــنواره خصوص ــای جش کارگروه ه
علــی مرادخانــی، جنــاب آقــای دکتــر ســیدعباس صالحــی، جنــاب آقــای دکتــر حجــت ا... ایوبــی 
، جنــاب آقــای دکتــر حســین انتظامــی، جنــاب آقــای دکتــر حســین نــوش آبــادی، جنــاب آقــای 
ــای دکتــر علیرضــا  ــای دکتــر ســیدضیاء هاشــمی، جنــاب آق ــور، جنــاب آق دکتــر علیرضــا مختارپ
حاجیــان زاده، جنــاب آقــای دکتــر ســید مرتضــی موســویان، حجــت االســالم و المســلمین جنــاب 
آقــای حمیدرضــا اربــاب ســلیمانی، حجــت االســالم و المســلمین جنــاب آقای حســین ملکــی، جناب 
آقــای ناصــر امینــی، جنــاب آقــای دکتــر محمدمهــدی احمــدی زمینــه ارتقــاء کمــی و کیفــی برنامــه 

هــای جشــنواره را در پــی داشــته اســت.
المللــی  بیــن  و  ملــی  از گســتره  اعــم  از جشــنواره  ایــن دوره  خادمــان فرهنــگ رضــوی 
خادمان فرهنگ رضــوی ادوار از قــاره اروپــا، آفریقــا و آمریــکا کــه در ایــن مجلــس حضــور دارنــد بــه 

ــیدند. ــف بخش ــق مضاع ــنواره رون ــی جش ــه پویای ــود ب ــهم خ س
توجــه خــاص همــراه بــا عطوفــت حضــرت آیــت ا... اختــری وحضــرت آیــت ا... اعرافــی در بخــش بین 

الملــل جشــنواره کمــک زیــادی بــه همــواری این مســیر شــد.
ایجــاد فضــای بانشــاط معنــوی ملهــم از آمــوزه هــای رضــوی از ســوی رســانه هــای گروهــی اعــم از 

مطبوعــات و خبرگــزاری هــا و بــه ویــژه رســانه ملــی در ایــن دوره از جشــنواره بســیار زبانــزد بــود.
ــران کل محتــرم فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان هــا در کارگــروه هــای مناطــق  همفکــری مدی
ــر  ــای فک ــدازی اتاق ه ــن راه ان ــا و همچنی ــدی برنامه ه ــرات 38/2 درص ــا تغیی ــراه ب ــه هم 8 گان
در کنــار هریــک از برنامــه هــای 84 گانــه ایــن دوره از جشــنواره و برگــزاری تحقــق بخــش تأکیــدات 

ــد. ــا گردی ــه ه ــی برنام ــالمی در اثربخش ــگ و ارشاد اس ــرم فرهن وزیر محت
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اینــک عرضــه مــی داریــم ای امــام رئــوف، عاشــقان و دلــدادگان شــما بــا تــالش جانانــه و عاشــقانه 
یــک ســال تمــام تــالش کردنــد تــا چهاردهمیــن دوره جشــنواره بــه نیــت 14 معصــوم علیهم الســالم 

بــه بــار بنشــیند و عطــر فرهنــگ رضــوی جــاری باشــد.
زبــان حــال مــا در پایــان ایــن دوره از جشــنواره زبــان حــال بــرادران حضــرت یوســف اســت آنــگاه 
کــه بــر طبــق آیــه 88 ســوره یوســف بــه حضــرت یوســف عرضــه داشــتند یــا ایهــا العزیــز ســرمایه 
ای ناچیــز آوردیــم پــس پیمانــه مــا را کامــل کن.مــا نیــز عرضــه مــی داریــم یــا امــام رئــوف ســرمایه 
ارادتمنــدان شــما تــالش بــرای احیــاء امــر شــما بــوده اســت پــس پیمانــه هایمــان را از لطــف خــود 
ــرای خادمــان فرهنــگ  سرشــار کــن، توفیــق انجــام وظیفــه بیــش از پیــش را از خداونــد متعــال ب
رضــوی طلــب نمــا و همانگونــه کــه وعــده فرمــوده ای در روز واپســین از همــه آنانــی کــه بــرای ایــن 
رویــداد معنــوی در عرصــه ملــی و بیــن المللــی کوشــیده انــد و حمایــت کــرده انــد دســتگیری فرمــا.
یقین دارم از اینجا دست خالی بر نمی گردد    به درگاهت بینـدازد اگر بیگــانه هم روئی

و السالم علیکم و رحمه ا... و برکاته
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نشست تخصصی خادمان فرهنگ رضوی با انتخاب
هیئت مدیره قاره های آفریقا و اروپا برگزار شد

ــا  ــه 1395/5/22 ب ــل روز جمع ــن المل ــش بی ــوی بخ ــگ رض ــان فرهن ــی خادم ــت تخصص نشس
حضــور  ســید جــواد جعفــری مدیــر عامــل بنیــاد بیــن المللــی فرهنگــی هنــری امــام رضــا)ع(، 
ــه ،  ــی العالمی ــه المصطف ــل جامع ــن المل ــاون بی ــی مع ــم اله ــلمین حکی ــالم و المس ــت االس حج
حجــت االســالم و المســلمین ســاالر معــاون بیــن الملــل مجمــع جهانــی اهــل بیــت)ع( و دکتــر 
واعظــی دبیــر کمیتــه علمــی بخــش بیــن الملــل  و ســایر دســت انــدر کاران بخــش بیــن الملــل 

ــد. برگــزار گردی
ایــن نشســت ابتــدا بــا توضیحــات مدیــر عامــل بنیــاد بیــن المللــی فرهنگــی هنــری امــام رضــا)ع( 
در خصــوص تشــکیل مجمــع جهانــی خادمــان فرهنــگ رضــوی و اهمیــت آن و همچنیــن نحــوه 
ــل  ــن المل ــرم بی ــان محت ــخنرانی معاون ــا س ــه ب ــد و در ادام ــاز ش ــی آغ ــع تخصص ــت مجام فعالی
ــی اهــل بیــت)ع( و جامعــه المصطفــی العالمیــه و همچنیــن دبیــر محتــرم کمیتــه  مجمــع جهان
علمــی بخــش بیــن الملــل همــراه شــد و بــا بحــث هــای داغ خادمــان فرهنگ رضــوی از کشــورهای 
مختلــف در خصــوص چگونگــی فعالیــت هــای مرتبــط بــا حــوزه فرهنــگ رضــوی ادامــه پیــدا کــرد. 
ــه و  ــا صــورت گرفت ــا و اروپ ــای آفریق ــاره ه ــره ق ــت مدی ــات هیئ ــن نشســت انتخاب ــای ای در انته
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اعضــای آن بــه شــرح ذیــل حائــز اکثریــت آراء شــدند.

هیئت مدیره قاره آفریقا:
حجت االسالم و المسلمین العوالی از  اوگاندا )رئیس(

جناب آقای عبد الحفیظ البنانی از  تونس)نایب رئیس(
حجت االسالم مرتضی رضوی از  ماداگاسكار

جناب آقای عبدالكامل عباس از  کامرون
جناب آقای عبدالرحیم بنداگو از  غنا )دبیر(

هیئت مدیره قاره اروپا:
جناب آقای دکتر اصغر علی موالدینا از انگلستان)رئیس(

حجت االسالم و المسلمین صباح الدین ترک ایلماز از آلمان)نایب رئیس(
سر کار خانم لیال سورانی از فرانسه

جناب آقای کمال الدین رکا از آلبانی
حجت االسالم و المسلمین مصطفی بو عزیز  از بلژیک)دبیر(
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قائم مقام رئیس جامعه المصطفی العالمیه در دیدار با میهمانان خارجی بخش بین الملل 
چهاردهمین جشنواره فرهنگی هنری امام رضا)ع(:

خادمان جهانی فرهنگ رضوی مشعل های نورانی برای هدایت مردم هستند
 

میهمانــان خارجــی و جمعــی از دســت اندرکاران بخــش بین الملــل چهاردهمیــن جشــنواره بین المللی 
فرهنگی هنــری امــام رضــا)ع( بــا قائم مقــام رئیــس جامعه المصطفی العالمیــه دیــدار کردنــد. 

در ایــن دیــدار کــه صبــح سه شــنبه 26مــرداد1395 در شــهر مقــدس قــم برگــزار شــد، 
ــت  ــب اهل بی ــروان مکت ــالت پی ــروزه رس ــه ام ــان این ک ــا بی ــر ب ــر مهدوی مه ــالم دکت حجت االس
رســاندن پیــام نورانــی ائمــة اطهــار بــه مــردم جهــان اســت، اظهــار داشــت: مســئولیت امــروز مــا و 
شــما ایــن نیســت کــه بخواهیــم همــة مــردم جهــان را به طــور مســتقیم بــه مذهــب تشــیع دعــوت 
کنیــم، بلکــه بایــد پیــام اهل بیــت را بــه عمــوم مــردم جهــان از هــر عقیــده و مذهبــی برســانیم. 
وی بــا اشــاره بــه ایــن حدیــث رضــوی کــه »اگــر مــردم جهــان زیبایی هــای کالم مــا را بشــنوند 
قطعــاً از مــا پیــروی خواهنــد کــرد«، افــزود: ســه نکتــه درخــور توجــه ایــن اســت کــه امــام رضــا)ع( 
اوالً گفته انــد مــردم و نگفته انــد فقــط مســلمانان، دوم این کــه گفته انــد زیبایی هــای کالم 
ــن اگــر امــروز نتوانســته ایم مــردم  اهل بیــت و ســوم این کــه قطعــاً پیــروی خواهنــد کــرد؛ بنابرای
ــت اســت کــه نتوانســته ایم زیبایی هــای  ــن عل ــه ای ــم، ب ــروی از اهل بیــت فرابخوانی ــه پی ــا را ب دنی

ــا برســانیم.  ــه مــردم دنی کالم اهل بیــت را ب
ــردم  ــت عمــوم م ــة ســنگین هدای ــه وظیف ــر این ک ــد ب ــا تأکی ــر ب ــر مهدوی مه حجت االســالم دکت
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جهــان بــا هــر عقیــده و دیــن مذهبــی بــر دوش خادمــان فرهنــگ رضــوی اســت، تصریــح کــرد: 
ــن راه طــی  ــا ســال های بیشــتری را در ای ــم و بعضــی از م ــرار داری ــا در ابتــدای راه ق بعضــی از م

طریــق کرده ایــم، امــا در هــر صــورت بایــد بدانیــم کــه راهــی طوالنــی در پیــش داریــم. 
ــام  ــری ام ــی فرهنگی هن ــاد بین الملل ــت: از بنی ــراز داش ــخنانش اب ــری از س ــش دیگ وی در بخ
رضــا)ع( تشــکر می کنــم کــه ایــن انگیــزه را در میــان شــما ایجــاد کــرد کــه بــه ایــن رســالت مهــم 
یعنــی ترویــج فرهنــگ رضــوی در جهــان توجــه جــدی کنیــد؛ هــر کــدام از شــما خادمــان فرهنــگ 

ــت باشــید.  ــب اهل بی ــردم به ســوی مکت ــت م ــرای هدای ــی ب ــد مشــعلی نوران رضــوی می توانی
ــه  ــتیم ک ــن نیس ــال ای ــا به دنب ــه م ــان این ک ــا بی ــه ب ــس جامعه المصطفی العالمی ــام رئی قائم مق
مذهــب مــردم دنیــا را تغییــر دهیــم، ادامــه داد: وظیفــة مــا طبــق نظــر امــام رضــا)ع( ایــن اســت 
ــته  ــه نداش ــه نتیج ــانیم و کاری ب ــا برس ــردم دنی ــه م ــار را ب ــة اطه ــات ائم ــای بیان ــه زیبایی ه ک
باشــیم، زیــرا طبــق وعــدة امــام رضــا)ع( اگــر هــر کــدام از مــا بــرای ایــن کار برنامــه داشــته باشــیم 
ــا از اهل بیــت اســت  ــروی مــردم دنی ــوب کــه پی ــم، نتیجــة مطل ــان را درســت انجــام دهی و کارم

ــد.  ــد آم ــت خواه به دس
وی زبــان هنــر و ابزارهــای هنــری را مهم  تریــن وســیله بــرای ترویــج مکتــب اهل بیــت دانســت و 
گفــت: عــالوه بــر این کــه تأثیرگــذاری ابرازهــای هنــری مثــل شــعر، خوش نویســی و فیلــم گاهــی 
ــت  ــاعران اهمی ــرای ش ــش ب ــی خوی ــم در دوران زندگ ــت ه ــت، اهل بی ــاب اس ــر کت ــا براب صده
ــارف الهــی شــعر  ــان مع ــه در بی ــد ک ــوت می کردن ــد و همــواره از شــاعران دع ــل بودن ــادی قائ زی
بســرایند، از آن رو کــه شــعر اثرگذارتــر از ســخنرانی اســت، چــون خداونــد انســان را دارای ذوقــی 

آفریــده اســت کــه در برابــر مســائل هنــری و زیبــا واکنــش مثبــت نشــان دهــد. 
حجت االســالم دکتــر مهدوی مهــر بــا تأکیــد بــر لــزوم توجــه بــه جنبــة زیبایی شناســی و اســتفاده 
ــج مکتــب اهل بیــت، اظهــار داشــت: یکــی از برنامه هــای ســاالنة  ــر در تروی از اقســام مختلــف هن
مقــام معظــم رهبــری در ایــران نشســت بــا شــاعران اســت و ایشــان کــه هــم خودشــان اهــل شــعر 
ــادی  ــرای شــعر و شــاعران اهمیــت زی ــد ب ــات به شــمار می آین هســتند و هــم از متخصصــان ادبی
قائــل هســتند؛ شــما نیــز می توانیــد در کشــورهایتان کانــون شــاعران مذهبــی را تشــکیل دهیــد و 

فرهنــگ رضــوی را بــه زبان هــای مختلــف در قالــب شــعر بــه جهانیــان معرفــی کنیــد. 
وی همچنیــن تهیــه کتیبه هــای خوش نویسی شــده و انتشــار آن هــا در فضــای مجــازی را 
ــه  ــه داد: البت ــت و ادام ــوی دانس ــگ رض ــج فرهن ــرای تروی ــد ب ــای مفی ــر از فعالیت ه ــی دیگ یک
ــم اســت و مــا می توانیــم فیلم هــای متعــددی  ــب هنــری در جهــان امــروز فیل تأثیرگذارتریــن قال
ــردم  ــار م ــم و در اختی ــد کنی ــات اهل بیــت توســط فیلم ســازان متعهــد تولی ــا اســتفاده از بیان را ب
جهــان قــرار دهیــم و حتــی شــما اگــر نتوانســتید خودتــان فیلــم بســازید، می توانیــد بــا ترجمــه و 
انتشــار فیلم هایــی کــه پیــش از ایــن در ایــران بــا موضــوع اهل بیــت ســاخته شــده اســت، گامــی 
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در ایــن راســتا برداریــد. 
قائم مقــام رئیــس جامعه المصطفی العالمیــه در بخــش دیگــری از ســخنانش ضمــن ارائــه گزارشــی 
ــراز داشــت: وقتــی  از فعالیت هــای علمــی و آموزشــی و تبلیغــی ایــن مرکــز در سراســر جهــان، اب
می گوییــم فرهنــگ رضــوی، بایــد بدانیــم کــه فرهنــگ امــام رضــا)ع( بــا فرهنــگ اجــداد طاهرینش 
تــا پیامبــر اکــرم)ص( و نیــز بــا فرهنــگ اخــالف معصومینــش بــا حضــرت حجــت بــن الحســن)عج( 
تفاوتــی نــدارد و بــر اســاس عبــارت »کلهــم نــور واحــد« یــک فرهنــگ اســت، امــا فرهنــگ امــام 
ــا  رضــا)ع( به دلیــل شــرایط خــاص زمانــة آن حضــرت فراتــر از مرزهــای امــت اســالمی رفــت و ب
ــه، در دنیــا منتشــر  ــا دانشــمندان و اندیشــمندان زمان پیــروزی حضــرت در مناظره هــای علمــی ب
ــت و  ــاز شــد و گســترش یاف ــان خــود حضــرت آغ ــج فرهنــگ رضــوی از زم ــن تروی شــد؛ بنابرای
امــروز نیــز بــارگاه منــور آن حضــرت در مشــهد مقــدس بزرگ تریــن مرکــزی اســت کــه می توانــد 

در عالــم نورافشــانی کنــد و فرهنــگ اهل بیــت را در جهــان اشــاعه دهــد. 
وی در پایــان ســخنان خــود بــا تأکیــد بــر این کــه ترویــج فرهنــگ رضــوی فقــط تدریــس دروس 
ــد در  ــاف می توانن ــة اصن ــراد از هم ــة اف ــرد: هم ــان ک ــت، خاطرنش ــروردن نیس ــالمی و طلبه پ اس
ــن اســت کــه  ــا مهــم ای ــج کننــد، ام ــد و فرهنــگ رضــوی را تروی ــوان خــود گامــی بردارن حــد ت
بــه خودمــان اکتفــا نکنیــم و ســعی کنیــم تعــداد خادمــان فرهنــگ رضــوی در جهــان را افزایــش 

دهیــم. 
گفتنــی اســت؛ در انتهــای ایــن دیــدار آقایــان احمــد اصطفــا از نیجریــه، عبدالحفیظ بنانــی از تونس، 
نورالدیــن دارآفریــن از جمهــوری آذربایجــان، شــیخ العوالــی از اوگانــدا و خانــم خدیجــه ســمعلی از 
ــران  ــا مدی ــان خارجــی حاضــر در ایــن نشســت ســخنان خــود را ب تونــس به نمایندگــی از میهمان
ــری  ــات کامپیوت ــز تحقیق ــدار از مرک ــن دی ــتند. همچنی ــان گذاش ــه در می جامعه المصطفی العالمی
ــای  ــر برنامه ه ــی از دیگ ــوم دین ــا عل ــط ب ــای مرتب ــا نرم افزاره ــنایی ب ــور( و آش ــوم اســالمی )ن عل
ــام  ــری ام ــی فرهنگی هن ــنواره بین الملل ــن جش ــل چهاردهمی ــش بین المل ــی بخ ــان خارج میهمان

رضــا)ع( در شــهر مقــدس قــم بــود. 
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مقدمه:

بخــش بیــن الملــل جشــنواره فرهنگــی هنــری امــام رضــا)ع( در دوره چهاردهــم شــاهد تحولــی رو 
بــه جلــو و پیشــرفتی قابــل مالحظــه در جهــت ارتقــای ســطح علمــی آن بــود. بــر ایــن اســاس بــا 
ــان ســلیمانی  ــر قهرم ــای دکت ــاب آق ــه ریاســت جن ــل ب ــن المل ــه علمــی بخــش بی تشــکیل کمیت
معاونــت پژوهشــی ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســالمی و دبیــری جنــاب آقــای دکتــر محمــود 
ــته  ــاتید برجس ــتفاده از اس ــران و اس ــگاه ته ــات دانش ــکده الهی ــی دانش ــت علم ــو هیئ ــی عض واعظ
دانشــگاه، مباحــث علمــی – پژوهشــی ایــن بخــش از جشــنواره دارای اتــاق فکــر خاصــی شــد کــه 
ــار و بــرکات ایــن تحــول در برنامــه هــای جشــنواره بیــن المللــی امــام رضــا)ع( در ســطح بیــن  آث

الملــل بــه خوبــی قابــل مشــاهده مــی باشــد.
یکــی از ایــن آثــار تعییــن موضــع عقالنیــت و گفتگــو در ســیره امام رضــا)ع( بــرای برگزاری همایشــی 
بــود کــه ارائــه دهنــدگان آن خادمــان فرهنــگ رضــوی ادوار مختلــف جشــنواره در بخــش بیــن الملل 
بودنــد. از ایــن رو خادمــان فرهنــگ رضــوی در کنــار بررســی ابعــاد اجرایــی گســترش ایــن فرهنــگ 
اصیــل در اقصــی نقــاط عالــم بــه تحلیــل علمــی و ارائــه رویکــرد هــای خــود دربــاره چالــش امــروز 

جهــان معاصــر و راه حــل هــای آن بــر اســاس ســیره فکــری عالــم آل محمــد )ص( پرداختنــد. 
آنچــه کــه مســلم جلــوه مــی نمایــد ایــن اســت  کــه یکــی از مصائــب زندگــی انســان مــدرن در قــرن 
21 مواجهــه بــا افراطــی گــری و جهــل ناشــی از آن اســت کــه متاســفانه در رفتارهــای سیاســی و 
اجتماعــی گــروه هــای مختلــف از یهــودی و مســیحی گرفتــه تــا اســالم و بودیســم بــروز پیــدا کــرده 
اســت. لــذا ایــن بحــران عقیدتــی امــروزه بــه یکــی از موضوعــات مهــم میــان اندیشــمندان و متفکران 
معاصــر تبدیــل گشــته و راه هــای مقابلــه بــا آن یکــی از دغدغــه هــای مهــم آنــان بــه شــمار میــرود.

فرهنــگ منــور رضــوی بــه یقیــن یکــی از مفاهیــم واال و ارزشــمند اســالمی و انســانی اســت کــه در 
جهــت مقابلــه بــا افراطــی گــری و تکفیــر مــورد غفلــت قــرار گرفتــه اســت. بنابرایــن تمرکــز بــر اصول 
و مبانــی ایــن فرهنــگ کــه مبتنــی بــر آمــوزه هــای ارزشــمند شــخصی اســت کــه آوازه علمــش در 
عصــر خــود و حتــی در عصــور پــس از حیــات مبارکــش بــر اهــل تحقیــق و تقــوا پوشــیده نبــود مــی 

توانــد راه گشــا و انســان ســاز باشــد.
بــر ایــن اســاس و بــا اعــالم بــه موقــع ایــن موضــوع بــه خادمــان فرهنــگ رضــوی در سراســر جهــان 
مقــاالت ایشــان بــه زبــان هــای مختلــف و بــر پایــه تحلیــل آن در فرهنــگ هــای خــود، تعــداد قابــل 
ــل  ــا بحــث و بررســی در کمیتــه علمــی بخــش بیــن المل توجهــی از مقــاالت دریافــت شــد کــه ب
ــل جشــنواره فرهنگــی  ــن المل ــه روز بی ــت عصــر برنام ــه در نوب ــرای ارائ ــر انتخــاب و ب ــاالت برت مق

هنــری امــام رضــا)ع( در نوبــت عصــر تعییــن گردیــد.
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چكیده سخنرانی معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی 

برگزاري جشن براي ائمه)ع( از شعائر بزرگ اسالمي است.

ســید محمدحســین هاشــمی معــاون فرهنگــی ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســالمی در ایــن 
برنامــه کــه بــه زبــان عربــي بــه ایــراد ســخن پرداخــت، اظهــار داشــت: برگــزاری جشــن بــرای 
ــا  ــزرگ برگــزار می کنیــم ت ــن جشــن ها را ب ــا ای ــزرگ اســالمی اســت و م ائمــه)ع( از شــعائر ب

از ســیره آن هــا بیشــتر بهــره ببریــم.
ــا تأکیــد بــر اینکــه بایــد از ســیره ائمــه هــدي)ع( تبعیــت کنیــم، افــزود: اکنــون شــاهد  وی ب
ــت  ــه برداش ــا مغالط ــالم را ب ــه اس ــتند ک ــانی هس ــتیم و کس ــالمی هس ــدای اس ــراف ن انح
ــه می دهنــد کــه راه حــل  ــر زشــتی از اســالم را ارائ ــه می زننــد و تصوی ــه آن ضرب می کننــد و ب

ــه ســیره خــود ائمــه)ع( اســت. آن بازگشــت ب
ــای  ــار جریان ه ــه در کن ــه اینک ــاره ب ــا اش ــالمی، ب ــات اس ــازمان و ارتباط ــی س ــاون فرهنگ مع
ســلفی، مســلمانانی هســتند کــه تصویــر اشــتباهی از اســالم دارنــد، تصریــح کــرد: حــق صریــح 
ــزد و حــق  ــه هــم می ری ــور ب ــی ام ــا وقت ــار حــق بایســتیم ام ــه در کن ــن اســت ک و واضــح ای
مشــتبه می شــود، کســانی پیــدا می شــوند کــه بــا شــعار اهلل اکبــر مســلمانان دیگــر را بــه قتــل 

ــد. ــاع می کن ــعار دف ــن ش ــا همی ــم ب ــل ه ــانند و طــرف مقاب می رس
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ــروز کل  ــرد: ام ــان ک ــت و خاطرنش ــل دانس ــر باط ــق در براب ــروز را ح ــتادگی ام ــمی ایس هاش
ــه حــق  ــویم ک ــه ش ــته متوج ــه گذش ــگاه ب ــا ن ــد ب ــتاده و بای ــر کل شــرک ایس ــان در براب ایم
ــه نمی شــود و ممکــن نیســت حــق بــر حــق شمشــیر کشــد و ایــن نشــان می دهــد کــه  دوگان
ــای  ــق هزینه ه ــار ح ــتادن در کن ــه ایس ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــت.وی ب ــق نیس ــن دو ح ــی از ای یک
ــار حــق ایســتادن از وجــود خــود، اقتصــاد،  ــرای در کن ــران اســالمی ب ــادی دارد، گفــت: ای زی
ــا را  ــخصیت های م ــیاری از ش ــت و بس ــته اس ــود گذش ــخصیت های خ ــگ و ش ــت، فرهن سیاس
ــتیم. ــان هس ــمن ظالم ــان و دش ــاور مظلوم ــه ی ــت ک ــت اس ــا به این عل ــد و این ه ــرور کرده ان ت

جانشــین رئیــس شــوراي بیــن الملــل جشــنواره امــام رضــا)ع( افــزود: بایــد بــه دنیــای عــرب و 
همه کســانی کــه دغدغــه اســالم را دارنــد بگوییــم کــه بایــد بــه ســیره امــام رضــا)ع( برگردیــم 
ــو و  ــر گفت وگ ــه او از منظ ــه ک ــود همان گون ــل ب ــو و تعق ــتدالل، گفت وگ ــام اس ــیره ام و س

اســتدالل دشــمنان خــود را قانــع کــرد.
ــوهایش؛  ــران و همس ــالمی ای ــوری اس ــم جمه ــرد: راه و رس ــان ک ــان خاطرنش ــمی در پای هاش

ــت. ــول خداس ــاک رس ــنت پ ــرآن و س ــه ق ــت ب ــق و بازگش ــت و منط ــو، عقالنی گفت وگ
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چكیده سخنراني دبیر علمی بخش بین الملل جشنواره امام رضا)ع( در آغاز همایش 
عقالنیت و گفتگو در سیره امام رضا )ع(

ترویج و معرفي معارف رضوي براي جهان تشنه و تهي از معنویت و ارزش ها

دکتــر محمــود واعظــی ســخنان خــود را بــه زبــان انگلیســي و بــا حدیثــي از حضــرت امــام رضــا)ع( 
شــروع نمودنــد کــه فرموده انــد: »رحــم اهلل عبــدا احیــاء امرنــا« خــدا رحمــت کنــد کســی را کــه 

بــه زنــده داشــتن امــر مــا بپــردازد.
ایشــان افزودنــد: هــر قلــم و قدمــی کــه بــرای ترویــج نــام و یــاد و معرفــی معــارف و اخالقیــات امــام 

رضــا)ع( بــه کار گرفتــه شــود را احیــای امــر ایشــان مــی دانیــم. 
دنیــای امــروز تشــنه معنویــت و ارزشهاســت. بــه راســتی بــاب همــه ارزش هــای راســتین و انســان 
ســاز، ســیره و رفتــار و ســخنان شــخصیتی اســت کــه در اغــاز قــرن دوم بــه جــای ادامــه زندگــی 
در شــبه جزیــزه عربــی، خراســان بــزرگ را بــرای ادامــه زندگــی و ســاختن تمــدن نویــن و جهانــی 
ــی از  ــی او فصــل نوین ــد اســت و زندگ ــارف ال محم ــه مع ــه گنجین ــرد. شــخصیتی ک انتخــاب ک
ــتی و  ــور حــق و راس ــر مح ــارش ب ــار و رفت ــه گفت ــده اســت. شــخصیتی ک ــخ اســالم را آفری تاری

محبــت بــا همنوعــان و بشــریت رقــم خــورده اســت.
ــای افراطــی و  ــه اندیشــه ه ــد ک ــی کن ــت م ــالم موجودی ــی اع ــان رضــوی در زمان ــع خادم مجم
تکفیــری و جریانــات واگــرا بیــش از همیشــه در جغرافیــای ســرزمین هــای اســالمی فعــال شــده 
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انــد و طــرح ســرکوب اســالم بــا اســالم )تدمیــر االســالم باالســالم( بــا طراحــی صهیونیســت هــا 
بســیاری از ســرزمین هــای اســالمی را بــه آشــوب و ناامنــی کشــانده اســت. اکنــون در ایــن برهــه 
از تاریــخ رســالت بــی بدیــل مجمــع جهانــی خادمــان رضــوی، ترویــج و تعمیــق ارزشــهای رضــوی 
ــی اســت.  ــاط گیت ــه اقصــی نق ــان در هم ــکان و زم ــه اقتضــای م ــت و ب ــت و درای ــا دق ــراه ب هم
ــت اســتوار اســت و  ــا و محب ــت، صف ــی، صداق ــر محــور پاک ــه ب ــج ارزشــهایی ک گســترش و تروی

ــه ای از آن اســت. ــه بشــری در آرزوی جرع سالهاســت جامع
عقالنیــت و گفتگــو در ســیره رضــوی محــور محتوایــی ســال جــاری جشــنواره اســت کــه بــا الطــاف 
الهــی از زبــان شــما عزیــزان مطالــب ارزشــمندی در ایــن زمینــه خواهیــم شــنید. امیــد آن داریــم 
کــه دســت آورد نشســت امــروز مــا هــم افزایــی تــوان هــا و ظرفیــت هــا در جهــت احیــای امــر 

حضــرت رضــا)ع( در جهــان باشــد.
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دکتر اصغر علی موالدینا
خادم فرهنگ رضوی بخش بین الملل

انگلستان

عقالنیت و گفت و گو در زندگی امام رضا)ع(
)ارائه شده از سوی جناب آقای شبار زاال(

مقدمه:
امــام رضــا )ع( همــواره یــاران خــود را بــه صبــوری و رفتــار متمدنانــه در دعــوت نمــودن دیگــران 
ــه اســالم تشــویق مــی نمودنــد. چنیــن الگــوی رفتــاری در تمامــی پیامبــران دیــده مــی شــده  ب
اســت. نگاهــی گــذرا بــه زندگــی پیامبرانــی همچــون نــوح، لــوط، هــود، و ابراهیــم )علیهــم الســالم( 
کــه مــردم را بــه ســوی ادیــان الهــی دعــوت مــی کردنــد نشــان مــی دهــد کــه عقالنیــت جایــگاه 
ویــژه ای در مکتــب آنــان داشــته اســت. اوج ایــن رفتــار در ســیره ی پیامبــر عظیــم الشــأن اســالم 
ــان،  ــی در دعــوت از یهودی ــه ی اســتدالل هــای عقالن ــا ارائ مشــاهده مــی شــده اســت. ایشــان ب
مســیحیان، کفــار، و مشــرکین بــه اســالم، مــکارم اخــالق را بــه منصــه ی ظهــور گذاشــته اســت. 
امامــان شــیعه نیــز چنیــن ســیره ای داشــته انــد، بخصــوص امــام صــادق )ع( کــه توانســت صدهــا 
ــد. باتوجــه  ــه جــذب نمای ــه جلســات درس خــود در مدین ــر مســلمان را ب ــر از دانشــمندان غی نف
بــه شــرایط ژئوپلتکــی اســتثنایی در اواخــر قــرن دوم هجــری، در ایــن مقالــه بــه وجــوه کاربــردی 

عقالنیــت و گفــت و گــو در زندگــی امــام رضــا )ع( مــی پردازیــم.
اهمیت عقالنیت

یکــی از بنیــادی تریــن اصــول شــناخت اســالم ارزیابــی تعالیــم آن بــر مبنــای پارامترهــای عقالنیت 
و فرهیختگــی اســت. عقــل یــک موهبــت الهــی اســت کــه مبنــای پــاداش و مجــازات محســوب 
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مــی شــود. ریشــه »عقــل« 49 بــار در قــرآن بــه کار رفتــه اســت کــه ایــن امــر اهمیــت فــوق العــاده 
ایــن مقولــه را از دیــدگاه قــرآن کریــم نشــان مــی دهــد. عــالوه بــر ایــن، قــرآن مــردم را بــه تعقــل 
و تدبــر و اســتفاده ی حداکثــری از قــوای عقلــی خــود تشــویق نمــوده اســت. هــم چنیــن، اولیــن 
بخــش از کتــاب الکافــی، نوشــته شــیخ کلینــی، بــه ایــن مقولــه اختصــاص یافتــه اســت. امــام علــی 
)ع( مــی فرماینــد: »ماننــد افــراد غافــل دوران جاهلیــت نباشــید کــه نــه بــه ادیــان الهــی ایمــان 
مــی آوردنــد و نــه از فکــر و اندیشــه خــود بــرای شــناخت خداونــد اســتفاده مــی کردنــد«. ایشــان 
ــت  ــد، عقالنی ــت گام بردارن ــیر عقالنی ــه در مس ــتند ک ــی خواس ــود م ــاران خ ــق از ی ــن طری از ای
مشــترک تریــن زبــان میــان انســان هــا اســت زیــرا ایــن جدیــدی الهــی بــه همــه آدمیــان ارزانــی 
شــده اســت گفتــه هــا و نوشــته هــای انســان هــا بــا یکدیگــر متفــاوت اســت امــا آن چــه همــه مــا 

را بــه یکدیگــر پیونــد مــی دهــد تفکــر منطقــی اســت.
اهمیت گفت و گو

گفــت و گــو متمدنانــه تریــن راه بــرای شــناخت افــکار دیگــران و شناســاندن افــکار خــود درمــورد 
ــدون  ــم از اهــل کتــاب دعــوت نمــوده اســت کــه ب ــرآن کری ــه دیگــران اســت. ق یــک موضــوع ب
اجتنــاب از نقــاط متفــاوت خــود بــا مســلمانان، بــر روی نقــاط مشــترک خــود بــا آن هــا بیندیشــید. 
عــالوه بــر ایــن گفــت و گــو مــا  را بــرای تعمــق بــر ایــده هــا و افــکار خــود آمــاده مــی کنــد و مــا 
را قــادر مــی ســازد کــه آنهــا را بــه شــیوه ی متعــادل تــری بیــان کنیــم. امــام صــادق بــا کفــار وارد 
گفــت و گــو مــی شــد و بــه حــرف هــای آنهــا گــوش مــی داد. باوجــود آنکــه مخالفیــن حضــرت 
بــا ایشــان عقایــد مذهبــی مشــترکی نداشــتند امــا ایــن رفتــار اخالقــی امــام صــادق )ع( را همــواره 

مــی ســتودند.
گفتمان عقالنی امام رضا )ع(

دوران امامــت امــام رضــا )ع( بــه دالیــل ژئوپلتکــی گوناگــون چالــش برانگیــز بــود. امــام مجبــور 
شــد در ســال هــای آخــر دوران امامــت خــود کــه علــم آمــوزی و فرهیختگــی در اوج خــود بــود 
ــز علمــی و  ــک مرک ــف، خراســان ی ــرای دانشــمندان مذاهــب مختل ــد. ب ــران مهاجــرت کن ــه ای ب
فرهنگــی محســوب مــی شــد. متــون فلســفی بســیاری در ایــن دوره ترجمــه گردیــد و مســلمانان 
ــا ادبیــات روم آشــنا مــی کردنــد. در بحبوحــه ی ایــن غنــای فرهنگــی، عطــش بســیار  خــود را ب
زیــادی بــرای تقابــل ایــده هــای ناپختــه ی مذهبــی و اســتراتژی هــای ناپختــه بــرای مقابلــه بــا 
آنهــا وجــود داشــت. امــام )ع( تــالش بســزایی بــرای مقابلــه و حــذف ایــن ایــده هــا و افــکار کــه 
ــرای  ریشــه در معــارف الهــی نداشــتند نمــود. اگرچــه مأمــون، خلیفــه عباســی، نیــات خــود را ب
کشــاندن امــام رضــا )ع( بــه خراســان و قــرار دادن ایشــان در مقابــل دانشــمندان مذاهــب مختلــف 
داشــت، امــا امــام )ع( ایــن امــر را فرصــت مناســبی بــرای تبییــن معــارف الهــی خــود مــی دانســت. 

بــه منظــور ارائــه ی اســالم، امــام رضــا )ع( بــا ســه گــروه از علمــا وارد مباحثــه ی علمــی شــد 
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1- کافران
امــام رضــا )ع( در بحــث بــا یــک دانشــمند کافــر اســتدالل خــود را بــه صــورت کامــال عقالنــی مطــرح 
نمــود و از وی خواســت درمــورد سرنوشــت خــود درصــورت نادرســت بــودن اعتقاداتــش فکــر کنــد. 
علــم ایــن شــیوه اســتدالل عمــل گرایانــه درمــورد وجــود خداونــد را بــه بالســی پاســکال )1662-
1633( نســبت مــی دهــد، درحالــی کــه امــام رضــا )ع( )818-756( تقریبــاً یــک قــرن قبــل ایــن 

نــوع اســتدالل را مطــرح نمــود.
عــالوه بــر ایــن، امــام )ع( در مواجــه بــا پیدایــش، کجایــی،  و چگونگــی خداونــد اســتدالل خــود را 
بســط مــی دهــد و ایــن طــور مطــرح مــی کنــد کــه خداونــد مــکان را تعییــن نمــود و آن جــا بــود 
درحالــی کــه هیــچ مکانــی وجــود نداشــت و چگونگــی را تعییــن نمــود و وجــود داشــت درحالــی کــه 
هیــچ چگونگــی وجــود نداشــت. بنابرایــن، خداونــد از طریــق ســواالت مربــوط بــه چگونگــی و کجایــی 
و هــر نــوع ادراک حســی دیگــر قابــل شــناخت نیســت و نیــز از هیــچ طریــق دیگــری قابــل انــدازه 
گیــری نیســت. چنیــن اســتدالل منطقــی هیــچ راهــی بــه جــز پذیرفتــن اســالم بــرای دانشــمند کافر 

باقــی نگذاشــت.
2- دانشمندان سایر مذاهب

ــا دانشــمندان ســایر مذاهــب ماننــد اســقف هــای کاتولیــک )رابــی و  امــام رضــا )ع( هــم چنیــن ب
ســابیان(، رئیــس زرتشــتیان، و بســیاری دیگــر مناظــره نمــود. تاریــخ جزئیــات ایــن مناظــره هــا را 
ارائــه نمــوده اســت کــه بــه عنــوان نمونــه مــی تــوان بــه کتــاب عیــون اخبارالرضــا اشــاره نمــود. ایــن 
مناظــره هــا بــه روشــنی نشــان مــی دهــد کــه امــام رضــا )ع( بــا منابــع ســایر ادیــان آشــنایی کامــل 
داشــته و بهتریــن شــیوه را بــرای بیــان آن هــا انتخــاب مــی نمــود. ایشــان اســتدالل هــای جذابــی را 
بــرای طــرف مقابــل مطــرح مــی کــرد تــا حــدی کــه آنهــا در مقابــل امــام اســالم را مــی پذیرفتنــد.

3- دانشمندان مسلمان
در بســیاری از مناظــرات امــام رضــا )ع( شــبهات دانشــمندان معاصــر اهــل ســنت تبییــن شــده اســت 
بحــث جبــر و اختیــار، مفهــوم بــدع و ســایر موضوعــات عقیدتــی در مناظــرات امــام بــا دانشــمندان 
اهــل ســنت مطــرح شــده اســت در جریــان ایــن مباحثــات هیــچ تغییــری در رویکــرد و دیــدگاه های 

امــام ایجــاد نشــد و نتیجــه آن غنــای علمــی دانشــمندان مســلمان بــود. 
روش شناسی گفتمان امام رضا )ع(

موفقیــت امــام در تمامــی ایــن مناظــره هــا بــر هــول دانــش وســیع امــام و رویکــرد شایســته ایشــان 
در ایــن مباحثــات در پرداختــن بــه ایــن موضوعــات حســاس مــی باشــد. رفتــار شایســته و رویکــرد 
عالمانــه امــام ترکیــب بــی نظیــری بــود کــه امــام را بــه نتایــج مدنظــرش رســاند. در ادامــه برخــی از 

کلیــدی تریــن ارکان روشــی امــام را بررســی مــی کنیــم.
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الف( گفتمان منطقی
امــام رضــا )ع( اثبــات هــای خــود را بــا اســتدالل منطقــی بــه پیــش مــی بــرد. چیــزی کــه باعــث 
مــی شــد هیــچ فضایــی بــرای اســتدالل بیشــتر توســط رقبــای ایشــان باقــی نمــی گذاشــت. ایــن 

روش در مناظــرات ایشــان بــا دانشــمندان کافــر مــورد اســتفاده قــرار مــی گرفــت.
2- استفاده از متون طرف مقابل

امــام )ع( در مناظــرات خــود بــا یهودیــان و مســیحیان همــواره بــه تــورات و انجیــل اســتناد مــی 
ــد اشــاره مــی  ــرار گرفتــه بودن ــف ق ــی کــه مــورد تحری ــه عبارات ــن، ایشــان ب ــر ای نمــود عــالوه ب
ــه  ــود کــه طــوری ب ــدازه ای ب ــا ان ــد. ســطح دانــش امــام ت ــد و آنهــا را برجســته مــی کردن نمودن
تعالیــم موســی )ع( و عیســی )ع( اســتناد مــی کــرد کــه گویــی در زمــان آنهــا مــی زیســته اســت.

3- مهارت های پرسیدن
ــره ای  ــام رضــا )ع( در بســیاری از مناظــرات پرســیدن زنجی ــه شــیوه ام ــد ک ــب اســت بدانی جال
ــام  ــا ام ــه نتیجــه ی مدنظــر ایشــان برســد. اساس ــا وی خــود ب ــود ت ــل ب ســواالت از طــرف مقاب
)ع( بــه جــای تحمیــل کــردن نظــرات خــود بــه دیگــران، فرآینــد درک و شــناخت را بــرای آنهــا 

تســهیل مــی نمــود.
4- دادن فضا به طرف مقابل

امــام )ع( نتیجــه بحــث را بیــان کنــد بــه طــرف مقابــل زمــان و فضــای کافــی مــی داد تــا درمــورد 
موضــوع فکــر کنــد. درواقــع، امــام رضــا )ع( از آنهــا مــی پرســید کــه قانــع شــده انــد و یــا ایــن کــه 

بــه توضیــح بیشــتری نیــاز دارنــد یــا خیــر.
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5- پاسخ های مختصر و مفید
امــام )ع( همــواره بــر لــب مطلــب متمرکــز مــی شــد بــدون آن کــه بــه توضیحــات اضافــه بپــردازد. 
ــا  ــخ ه ــواالت و پاس ــا س ــه در آن ه ــتند ک ــی هس ــع مکالمات ــان درواق ــرات ایش ــیاری از مناظ بس

بیشــتر از ســه یــا چهــار جملــه نمــی شــوند.
6- عدم ترساندن طرف مقابل

امــام رضــا )ع( هیچــگاه طــرف مقابــل را در مناظــره تهدیــد و ارعــاب نمــی نمــود علــی رغــم ایــن کــه 
امــام از جایــگاه میزبــان صحبــت مــی کــرد، امــا هیچــگاه از ایــن موقعیــت ســوء اســتفاده نمــی کرد.

تاثیر رویكرد عقالنی امام رضا )ع(
امــام رضــا )ع( در تمامــی مناظــرات خــود الگــوی بهتریــن شــخصیت انســانی بــود، میراثــی کــه از 
حضــرت محمــد )ص( بــه ارث بــرده بــود. جــدای از غنــای محتــوای صحبــت هــای ایشــان، رفتــار 
ــی امــت  ــه خراســان داشــت. تمام ــر از دانشــمندان ب ــا نف ــر بســزایی در جــذب ده ه ایشــان تاثی
اســالمی خراســان بــه ارمغــان اســالم و فرهنــگ غنــی آن افتخــار مــی کردنــد. ایــن دوره کــه بــا 
پیــروزی هــای قاطــع امــام در مناظــره هــا همــراه بــود، بــرگ زرینــی از تاریــخ اســالم محســوب 
مــی شــود. ادیبــان و دانشــمندان رومــی رقبــای جدیــدی در ســرزمین هــای اســالمی پیــدا کــرده 
بودنــد. در ادامــه مهــم تریــن آثــار و نتایــج حضــور فعــال امــام در ایــن مناظــره هــا را مطــرح مــی 

کنیــم.
1- خراسان به مرکز علمی و فرهنگی مسلمانان تبدیل شد

2- شیعیان در خراسان به منزلت اجتماعی دست یافتند
3- قمار مأمون برای سنجیدن دانش امام رضا )ع( با شکست مواجه شد

ــر  ــازه ای در براب ــدا کنــد، رقیــب ت ــه تفکــر اســالمی راه پی ــات رومــی پیــش از آن کــه ب 4- ادبی
خــود دیــد

5- سایر مکاتب و ادیان آغوش باز اسالم برای بحث و مناظره با آنها را ستودند
نتیجه گیری:

اســالم از زمــان ظهــور خــود در شــبه جزیــره ی عربســتان قهرمــان گفتمــان منطقــی بــوده اســت. 
ــر ارزش گفــت و گــو و گفتمــان منطقــی تاکیــد کــرده اســت و از  ایــن دیــن آســمانی همــواره ب
امــت توانســته اســت کــه بــه ایــن ارزش هــای الهــی توجــه کننــد. امــام رضــا )ع( نیــز در اواخــر 
قــرن دوم هجــری ایــن ارزش هــا را در مناظــرات خــود بــا ســایر ادیــان رعایــت مــی کردنــد. ایــن 
عصــر بــدون تردیــد یکــی از مهــم تریــن دوره هــای تاریــخ اســالم محســوب مــی شــود و امــام در 
ــر دانشــمندان  ــز و گفتمــان منطقــی را در براب ــرام آمی ــار احت ــان رفت ــن زم مناظــرات خــود در ای

ســایر ادیــان بــه نمایــش گذاشــت.
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حجت االسالم و المسلمین صباح الدین ترک ایلماز
خادم فرهنگ رضوی بخش بین الملل

آلمان

سیره امام رضا )ع(  در گفتگو و عقالنیت

امــام رضــا )ع( از طــرف خداونــد بــه عنــوان هشــتمین اختــر تابنــاک آســمان امامــت و والیــت از 
ســوی خــدا برگزیــده شــده اســت و بعــد از امــام موســی )ع( در زمــان خــود امــام صاحــب حجــت 

و والیــت بــر مــردم بــوده اســت . 
ــن  ــع دی ــک از مناب ــوان ی ــه عن ــنت ب ــرآن و س ــد از ق ــه )ع( بع ــر ائم ــد دیگ ــا )ع( مانن ــام رض ام

ــود. ــی ش ــوب م محس
منبــع دیــن یعنــی جایــی کــه مســلمانان بــرای آگاهــی از مســائل دینــی بــدان مراجعــه و بــدون 

قیــد و شــرط مــی پذیرنــد.
تمــام زندگانــی فــردی، خانوادگــی و اجتماعــی امــام )ع( بــه علــت اینکــه مجموعــه گفتــار، کــردار 

و اعمــال ایشــان حجــت اســت در چارچــوب ســیره آن حضــرت قــرار مــی گیــرد.
خطوط کلی و حجیت سیره مسلمانان

ــف( تحــول و  ــد از: ال ــه عبارتن ــه  بیشــتر مطــرح اســت ک ــران ســه مرحل در ســیره ائمــه و پیامب
ــترش ــج و گس ــت ج( تروی ــت و حفاظ ــالب   ب ( حراس انق

ــر اســاس  ــان  ب ــان خودش ــی درزم ــی کل ــن بیوگراف ــت  ای ــن )ع( در محوری ــک از معصومی ــر ی ه
مقتضیــات ایــن دکتریــن را بــه منصــه ظهــور رســانده انــد کــه عبارتنــد: دکتریــن انشــاء، دکتریــن 
دفاعــی، دکتریــن معنویــت، دکتریــن علــم و دانــش، دکتریــن تعلیــم و تربیــت، دکتریــن سیاســت 
و دکتریــن اقتصاد.تمــدن دیــن و اســالم را پیغمبــر )ص( آورده انــد. پــس از 23 ســال، رســول اکــرم 
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)ص( اســالم را بــه کمــال رســاند. در طــول ســال 23 رســول خــدا بــه عنــوان رســول دیــن‚ هــم 
حافــظ و هــم ناشــر و گســترش دهنــده آن بــوده اســت .

ائمــه نیــز بــه همیــن صــورت موظــف بــه طــی ســه مرحلــه مذکــور بودنــد. از یــک طــرف بایــد 
بــر اســاس شــرایط زمانــی و مکانــی  بــه نشــر و گســترش دیــن مــی پرداختنــد‚ از طــرف دیگــر 
نیــز بــرای جلوگیــری از تحریــف و نابــودی دیــن مســئولیت حفاظــت و حراســت از آن را برعهــده 

داشــتند. 
الف(- سیره انشاء و احیاء

بــا توجــه بــه اینکــه هــر یــک از امامــان در زمــان و مــکان هــای مختلفــی زندگــی مــی کردنــد، 
ــن  ــک دی ــوان ی ــه عن ــا ب ــع گوی ــن، از ســوی برخــی جوام ــای دی ــه احی ســیره هایشــان در زمین

جدیــد تلقــی مــی شــد.
حــال آنکــه اگــر آمــوزه هــای دیــن مــورد تجدیــد و احیــا قــرار نمــی گرفــت در معــرض نابــودی و 
تحریــف قــرار گرفت.البتــه یکــی از مــواردی کــه مــی بایســت بــه آن دقــت شــود ایــن اســت کــه 
بیــن آوردن دیــن توســط رســول خــدا )ص(و نوســازی )احیــای( آن تفــاوت هایــی وجــود دارد . 
رســول اهلل)س( اصــول و پایــه هــای دیــن را آورده اســت ‚امامــان هــم ایــن اصــول و پایــه هــای 
ــر اســاس تفاســیر  ــی ب ــی و مکان ــات زمان ــه مقتضی ــا توجــه ب ــد. ب ــروز کــرده ان ــا و ب ــن را احی دی

جدیــدی جامــع نوســازی شــده اســت. 
در ایــن مرحلــه بــا توجــه بــه اینکــه امامــان خودشــان هــم منبــع دیــن بــوده انــد در ســیره شــان 

هیــچ تغییراتــی بوجــود نمــی آمــد.
سیره حراست و حفاظت

در خصــوص پاســداری و حراســت از دیــن بیــن ائمــه بــه علــت قــرار گرفتنشــان در زمــان و مــکان 
هــای مختلفــی بــرای مقابلــه بــا نقشــه هــای کســانی کــه بــه دنبــال نابــودی دیــن بودنــد نیــاز  بــه 

راهبــردی هــای مختلــف داشــتند تفــاوت هایــی وجــود داشــت.
حضــرت علــی)ع( در منــزل مــی نشســت‚امام حســن)ع( صلــح برقــرار مــی کرد‚امــام حســین)ع( 
قیــام مــی کــرد. در دوره 50 ســاله بــا وجــود اینکــه هــر ســه امــام در کنــار هــم زندگــی کــرده انــد 
امــا ســه راهبــرد مختلــف را در پیــش گرفتــه انــد ولــی نتیجــه هــر ســه یکــی بــود و آن هــم حفــظ 

و حراســت از دیــن بــود.
بــه همیــن دلیــل داشــتن راهبــردی هــای مختلــف بــه معنــای تفــاوت در افکارشــان نبــود بلکــه بــر 

اســاس مقتضیــات زمانــی و مکانــی بــود. 
سیره تبلیغ و ترویج

در ایــن مرحلــه هــم روش و راهبــرد امامــان نیــز از یکدیگــر متفــاوت بــود .دسترســی انســان هــا بــه 
معــارف دینــی، آمــوزش آنهــا و انتقــال تمــدن دینــی نیازمنــد راهــکار و راهبــرد بــود .



77گزارش عملکرد بخش بین الملل چهاردهمین جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم(

امام سجاد با عبادت و دعا ‚امام باقر)ع( با علم و دانش،
‚امــام صــادق)ع( بــا تفکــر و فرهنــگ ‚ امــام کاظــم)ع( از طریــق عــزت نفــس و تربیــت آن‚ امــام 

رضا)ع(بــا درایــت و سیاســت... نســبت بــه تبلیــغ و نشــر دیــن مــی پرداخــت.
امــام رضــا )ع( هــم ماننــد دیگــر معصومیــن بــا توجــه بــه پایــه هــای اجتماعــی – سیاســی در زمــان 

خــود  در رشــته هــای مختلــف دکتریــن هــای خــود را بیــان مــی کردنــد . 

عقالنیت چیست ؟ 
» عقالنیــت » یکــی از اصالحــات پرکاربــرد در دوره هــای اخیــر اســت. منظــور از عقالنیت چیســت؟ 
تعبیراتــی ماننــد »عقالنیــت آمــوزه هــای دینــی« ‚ » عقالنیــت در ســیره ائمــه« ‚ » عقالنیــت قیــام 

امــام حســین » چــه معنایــی دارنــد؟
ریشه عقالنیت به« عقل » برمی گردد. تعقل، عقل، عاقالنه همگی از یک ریشه اند. 

عقالنیت به معنای پذیرش یک موضوع توسط عقل  بدون نیاز به هیچگونه دلیلی است. 
قرآن انسانها را بر اساس معارف الهی  و آیه ها به تعقل دعوت می کند . 

   »برای شما کتابی که در آن برایتان نشانه هایی وجود دارد نازل کرده ایم. آیا هنوز تعقل 
نمی کنید؟«   سوره انبیاء، آیه دهم 

  » آیا آنها به قران آنگونه که باید فكر کنند‚ فكر نمی کنند ؟ یا اینكه قلوبشان توسط 
کلیدهای مخصوص قفل شده است؟«   سوره محمد، آیه 24 

تعقــل‚ در نظــر رهایــی از وهــم و خیــال اســت  و در عمــل بســتن دســت و پــای هــوای و هــوس، 
شــهوت و غضــب اســت، در تئــوری رهایــی دادن عقــل از اســارت وهــم و خیــال و در عمــل هــم 

نجــات دادن از زنــدان شــهوت و غصــب اســت.
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تعقل با عمل و تفکر همراه و توام است.
ــال در  ــدون اســارت وهــم و خی ــن ب ــوزه هــای دی ــان آم ــوزه هــای دینــی  هــم ‚ بی عقالنیــت آم
تئــوری و غصــب و شــهوت در عمــل اســت. بنابرایــن علمــای دینــی موظــف انــد بــا عقــل ســلیم 
معــارف دینــی را بیــان کننــد. یعنــی مــی بایســت بعــد از زدودن گردوغبــار توهــم ‚ شــک و شــبهه 
ــا  را از روی عقــل، در عمــل بــدون تاثیرپذیــری از انگیــزه هــای شــهوت و غضــب، آمــوزه هــا را ب

شــفافیت تمــام بیــان کننــد.
امامــان نیــز ماننــد پیامبــران بــرای شــکوفا شــدن گنجینــه هــای عقلی)حکمــت( انســانها  مبــارزه 

مــی کننــد. حضــرت علــی)ع( در هنــگام بیــان حکمــت هــا فرســتادن پیامبــران مــی فرمایــد: 
»پیامبرانــی را بــدون وقفــه فرســتاد تــا اینکــه انســان وعــده هــای فطــری را بجــا آورنــد، نعمــت 
هایــی را کــه فرامــوش کــرده انــد بــه یــاد آورنــد، بــا دعــوت حجــت را تمــام کننــد، گنجینــه هــای 
عقــل را نمایــان کننــد و بــرای آنهــا قــدرت و نشــانه هایــش را نشــان دهــد«. )نهــج البالغــه، خطبــه 

اول، یســیرو دفائــن العقــول(   
منظــور از« گنجینــه هــای عقــل » کــه در حدیــث ذکــر شــده ‚ گنجینه هــای علمی و اســتعادادهای 

باطنــی اســت کــه از ســوی خداونــد در عقــل و فطرت انســان گنجانده شــده اســت.
ــی  ــا ‚ انســان در مســیر تکامــل علمــی و عمل ــا و اســتعداد ه ــه ه ــن گنجین ــا شــکوفا شــدن ای ب
پیشــرفت مــی کنــد . پیغمبــران بــرای شــکوفا شــدن ایــن گنجینــه هــای عقلــی بایــد باعــث ایجــاد 

یــک تحــول و انقــالب در آن بشــوند . 

قــرآن در روش دعــوت انســانها بــه حــق بــه ســه راه  اشــاره کــرده کــه مهمتریــن ان » حکمــت 
» اســت . » بــه ســوی راه پــروردگارت بــا منطقــی حكیمانــه و ادلـّـه قانــع کننــده و بــا 

پنــدی نیــک و بیــداری بخــش و عبــرت آمــوز دعــوت کــن«   نخــل/ 125

حکمــت یکــی از راه هــای دعــوت بــه حــق اســت . دعــوت بــا حکمــت یعنــی برهــان ذهــن ‚اگــر 
بــا دالیــل فلســفی و منطقــی باشــد ‚دعــوت بــه راه حــق متناســب بــا ســیره امامــان خواهــد بــود. 
عقالنیــت جنبــه از عقــل اســت کــه در آن بعــدی از موضــوع مــورد پذیــرش عقــل بــدون نیــاز بــه 

هیــچ دیگــری از ســوی آن قابــل درک و فهــم اســت.
ائمــه در هــر زمینــه ای بــا بیــان عقالنیــت، بــه دنبــال پرداشــتن پــرده هــای مقابــل عقــل انســان 
هــا و پــاره کــردن زنجیرهــای هــوی و هــوس و وهــم و خیــال کــه مانــع تفکــر و عمــل درســت 

انســان هاســت هســتند.
آنهــا مــی خواســتند انســانها خودشــان حــق را مشــاهده کننــد ‚ خودشــان متوجــه واقعیــت هــا 
بشــوند . مراجعــه بــه عقالنیــت در صحبــت هــا هــم باعــث مــی شــد حــق بــه میــان بیایــد و هــم 
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طــرف مقابــل بــه عقــل بیایــد . 
امامــان هــم در تئــوری و هــم در عمــل بدلیــل برخــودار بودنشــان از عقــل ســلیم، در تمــام صحبتها 

‚ مناظــره هــا و حیــن تدریــس معــارف الهــی بــه هیــچ گونــه ابهــام و شــبهه اجــازه نمــی دادند. 
بــرای رســیدن بــه عقالنیــت فقــط علــم کافــی نیســت . عــالوه بــر داشــتن اطالعــات و آگاهــی از 

روش‚ بایــد متوجــه مشــکالت جامعــه  نیــز شــد و راه حلــی بــرای آنهــا پیــدا کــرد . 
بــرای مثــال اگــر در جامعــه اســالمی فقیــر وجــود دارد ‚ وظیفــه ی اصلــی مســلمان ســیر کــردن 
ــه ی اول  ــر در مرحل ــردن فقی ــه اســت . ســیر ک ــر از جامع ــردن فق ــن ب ــر نیســت بلکــه از بی فقی
راه حــل موقتــی اســت کــه وظیفــه ی الهــی اســت ولــی مهمتــر از آن ریشــه کــردن فقــر اســت 
. حضــرت علــی)ع( مــی فرمایــد : » اگــر فقــر را ببینــم گردنــش را مــی زنــم « عقالنیــت از 

بیــن بــردن فقــر اســت ‚ عقــل بــه دنبــال ریشــه کــردن فقــر انســانی اســت. 
عقالنیت ‚ با شناخت شرایط زمانی و مکانی‚ نقشه  و برنامه را آماده می کند . 

ــه  ــد و ایجــاب کــردن او ب ــل صحبــت نیســت بلکــه  متقاع عقالنیــت ســاکت کــردن طــرف مقاب
ــرش حــق اســت. پذی

 یکــی از نقــاط مهــم در عقالنیــت  یافتــن زمــان مناســب اســت . بعــد از تثبیــت حــق‚ چگونــه  بیان 
کــردن آن در زمــان و مــکان مناســب اســت . 

ــول  ــت  . رس ــب اس ــطح درک مخاط ــن  س ــر گرفت ــت در نظ ــان عقالنی ــم بی ــکات مه ــی از ن یک
اهلل)ص( مــی فرمایــد: » بــه مــا پیامبــران امــر شــده اســت کــه همیشــه خودمــان را تــا 
ســطح انســانها پاییــن بیاوریــم و طــوری صحبــت کنیــم کــه آنهــا متوجــه شــوند «

عقالنیت در سیره امام رضا ) ع ( 
پــس از توجــه بــه ســیره و عقالنیــت معصومیــن  الزم اســت کــه موضــوع عقالنیــت ســیره امــام 

رضــا )ع( بــا ذکــر مثــال هایــی تبییــن شــود. 
عقالنیــت در ســیره امــام رضــا )ع( را مــی تــوان در اعمــال و کــردار آن حضــرت مشــاهده کــرد. 
ســخنان، اعمــال، کــردار و گفتــار امــام، هــم در تئــوری و هــم در عمــل بــدور از هرگونــه شــبهه، 

شــک وهــم و هــوی و هــوس بیــان شــده اســت.
در وهلــه اول بررســی شــرایط  سیاســی-اجتماعی دوره ی امــام رضــا )ع ( الزم بنظــر مــی رســد. 
امــام رضــا )ع( در چــه دوره ای امامــت مــی کــرده اســت ‚مشــکالت اجتماعــی آن دوره چــه بــوده 

اســت ‚چــه سیســتم سیاســی بــر جامعــه حاکــم بــوده اســت ؟ 
وضعیت سیاسی – اجتماعی دوره ی امام رضا )ع( 

1- از نظر اعتقادی مردم از توحید  دور شده و به سمت شرک اجتماعی در حال حرکت بودند.
2- امامت تحریف شده و از مسیر والیت نیز خارج شده بود.
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3- اعتقادات غیردینی  نظیر مسیحیت، یهودیت و صابئیت در جامعه گسترش یافته بود.
4- انحرافــات درون دینــی افزایــش یافتــه ‚ مذاهــب ســنی رســمیت یافتــه و در جامعــه نهادینــه 

شــده بــود و در تشــیع نیــز زیدیــه و اســماعیلی و واقفیــه در حــال گســترش بــود.
5- تفکرات غربی در جامعه اسالمی همانند سیل جاری بود.

ــان از راه ترجمــه در بیــن جوامــع مســلمانان در  ــار آمــوزه هــای فلســفه ی یون 6- بــرای اولیــن ب
حــال گســترش بود)بویــژه توســط ســالطین(.

7- اسالم سیاسی برای اولین بار تا این حد با ولیعهدی امام )ع( مطرح می شد.
یکــی از مهمتریــن کارهــای امــام رضــا ) ع ( هماننــد دیگــر ائمــه، شناســایی و یافتــن مشــکالت 
جامعــه  بــود . مشــکالت اجتماعــی ذکــر شــده در بــاال بــا توجــه بــه ترتیــب اولویتشــان  بیانــه ی 

معــارف الهــی نامیــده مــی شــود. . 
جهالــت اولیــن مشــکل : بعــد از اینکــه مشــاهده کردنــد مــردم در حــال فاصلــه گرفتــن از توحیــد 

انــد ‚ جهالــت را از بیــن بردنــد و ســعی بــر حاکــم کــردن توحیــد کردنــد . 
پــس از دور شــدن انســان هــا از مســیر والیــت، بــا ذکــر و یــادآوری والیــت و توحیــد،  مســلمانان 
را بــه بــاروی الهــی دعــوت مــی کردنــد. تاکیــد مــی کردنــد کــه دیــن بــدو توحیــد و والیــت امــکان 

پذیــر نیســت. 
زمانــی کــه امــام رضــا )ع ( بــه خراســان آمــد )آورده شــد( شــرکت در بیــن جوامــع حکمرانــی مــی 
ــت  توحیــد  ــی دینــی ‚ مســیحیت ‚ یهودی ــر دینــی ماننــد ب کــرد، ‚ از یــک طــرف اعتقــادات غی
ــه، اســماعیلیه و  ــر زیدی ــز مذاهــب منحــرف نظی ــود و از طــرف دیگــر  نی ــه ب ــه خطــر انداخت را ب
ــود کــه امــام رضــا)ع(،  هــم والیــت و هــم توحیــد را  ــود. الزم ب واقیفیــه از والیــت جــدا شــده ب
بیــان مــی کردنــد. یعنــی در برابــر شــرک، توحیــد و در برابــر انحــراف نیــز والیــت را تبیــن مــی 
کردنــد. یعنــی در ســیره امــام رضــا )ع( عقالنیــت پیــش از هرچیــزی در انشــا و نوســازی توحیــد 

تحقــق یافتــه اســت.

سیره امام رضا )ع( در انشائ توحید 
امــام رضــا )ع ( کــه بــا چنیــن شــرایط اجتماعــی روبــرو شــده بــود بیــش از افــراد بــه جامعــه توجــه 

مــی کــرد. یــک خطــر جمعــی مطــرح بود. 
جوامــع مســلمانان بــا خطــر شــرک مواجــه بودنــد. مهمتریــن اصلــی کــه اجتمــاع را تهدیــد مــی 
ــذرش کاشــته  ــود کــه از طــرف ســلطنت عباســیان در زمــان امــام صــادق )ع( ب کــرد ‚خطــری ب
شــده بــود و در زمــان امــام رضــا)ع( شــروع بــه جوانــه زدن کــرده بــود »شــرک اجتماعــی« بــود. 

دوره  امــام رضــا )ع( بــه دوره رســول اهلل ) ص(  شــباهت داشــت : دنیــا از نظــر اعتقــادی متالشــی 
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شــده بــود ‚ اعتقــاد توحیــدی از بیــن رفتــه و شــرک بــر جامــع حاکــم شــده بــود . شــرک جمعــی 
شــروع بــه گرفتــن جــای شــرک فــردی کــرده یــود . در جامعــه مصــداق ایــن آیــه حاکــم شــده 
ــم و  ــی میری ــت م ــچ نیس ــا هی ــوی م ــی دنی ــز زندگ ــد : » ج ــی گفتن ــا  م ــود: » آنه ب

زنــده مــی شــویم و مــا را جــز دهــر هــالک نكنــد«  )جاثیــه، 24(.

مــردم مســلمان بودنــد و ایــن ســنت مســلمان بــودن را حفــظ مــی کــرد . ایمــان فــردی انــکار نمی 
شــد ولــی جامعــه ، جامعــه توحیــدی نبــود . در جامعــه افــکار الحــادی گســترش پیــدا مــی کــرد 
. توحیــد زیــر ســوال رفتــه بــود . ایــن دیالــوگ نابــودی« اعتقــاد توحیــد اجتماعــی » فراهــم مــی 

. د کر
امــام رضــا ) ع ( مجبــور بــه انشــای بــاور توحیــد بــود ‚ توحیــد فــردی و جمعــی )اجتماعــی( مــی 
بایســت مجــددا نوســازی ســاختاری مــی شــد. یعنــی قبــل از  مرحلــه ی حفاظــت و حراســت و 
ترویــج و نشــر  مــی بایســت  دیــن و توحیــدی کــه از طــرف رســول اهلل )ص( آمــده بــود مجــددا 

انشــا مــی شــد.
ــا  ــره ب ــد. در مناظ ــی کردن ــارزه م ــده مب ــف ش ــت تحری ــیحیت و یهودی ــا مس ــد ب در وادی توحی
مســیحیان از انجیــل دلیــل و برهــان مــی آوردنــد و مــی گفتنــد: » مــن عیســیی را کــه آخریــن 
ــن  ــک ‚ م ــرون بظال ــا کاف ــدارم ‚ ان ــول ن ــدارد قب ــان ن ــه ایشــان ایم ــد و ب ــی شناس ــر را نم پیامب
مســیحی را کــه مــژده ی آمــدن رســول اهلل )ص( را داده اســت قبــول دارم »، بــرای یهــودی هــا 
ــان اســتفاده از راه  ــام )ع( در زم ــد . ام ــی آوردن ــل م ــورات دلی ــا از ت ــا آنه ــگام مناظــره ب ــز هن نی
حکمــت  دالیــل عقلــی بعضــا از طریــق جــدال احســن، منابــع و ســالح خودشــان، آنهــا را هــدف 

ــرار مــی داد.  ق
ــا بــزرگان  جــواب و اســتدالل و ارائــه دالیــل عقلــی از ســوی امــام رضــا )ع( در مواقــع مناظــره ب
غیرمســلمان موضوعــی اســت کــه بایــد جداگانــه بطــور مفصــل بــدان پرداختــه شــود کــه بســیاری 
از متفکــران در علــم کالم ایــن را بیــان کــرده انــد. یعنــی عقالنیــت ســیره امــام در انشــای توحیــد 

و والیــت خــودش بــه تنهایــی موضــوع مســتقلی محســوب مــی شــود.

سیرت در انشاء والیت 
آن حضــرت بــا مشــاهده ی انحــراف از والیــت ‚  بــا ذکــر والیــت و توحیــد مســلمانان را بــه قلعــه 
الهــی دعــوت مــی کردنــد و بیــان مــی کردنــد کــه قلعــه ی والیــت و توحیــد یکــی اســت  و شــرط 
ورود بــه ایــن قلعــه را خودشــان بیــان مــی کردنــد و مــی گفتنــد کــه بــدون والیــت و توحیــد ایــن 

امــر ممکــن نیســت.
شیخ صدوق در کتاب التوحید، از اسحاق بن راهوین اینگونه نقل کرده است: 
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هنگامــی کــه امــام رضــا )ع ( از راه خراســان بــه نیشــابور آمــد، راویــان شــهر نــزد امــام )ع ( آمدنــد 
و عــرض کردنــد : ای فرزنــد رســول خــدا )ص( ! آیــا بــه هنــگام خــروج از شــهرمان بــرای انیکــه 
فیــض و بهــره ببریــم، حدیثــی بیــان نمــی کنیــد؟ امــام رضــا )ع ( در پــی ایــن خواســته روایــان 

حدیــث ســرش را از کجــاوه بیــرون آوردنــد و ایــن گونــه فرمودنــد:
» پــدرم بــه نقــل از از موســی بــن کافــر ‚ او هــم از پــدرش کافــر بــن محمــد ‚ او هــم از پــدرش 
محمــد بــن علــی ‚او هــم از علــی بــن حســین ‚او هــم از پــدرش حســین بــن علــی ‚او هــم از پدرش 
علــی بــن ابــو طالــب ‚او هــم از رســول خــدا )ص( ایــن گونــه روایــت کــرده انــد: از جبرئیــل شــنیدم 
کــه خداونــد متعــال اینگونــه فرمــوده انــد: »ال الــه اال اهلل«  قلعــه ی مــن اســت در نتیجــه هــر کــس 
کــه وارد قلعــه شــود از عــذاب مــن در امــان اســت«. هنگامــی کــه کاروان امــام در حــال حرکــت 
کــردن بــود امــام )ع( بــا صــدای بلنــد اینگونــه فرمــود : بــرای ورود بــه ایــن قلعــه شــروطی وجــود 

دارد ; مــن هــم یکــی از آن شــروط هســتم ». ابــن بابویه-توحیــد  /49 – بحاراالنــوار / 49.126
ایــن حدیــث کــه بــه حدیــت سلســله الذهــب معــروف اســت در واقــع بــه معنــای انشــا و احیــای 

والیــت کــه در غدیــر خــم بیــان شــده اســت
بدلیــل آنکــه امامــت فرامــوش شــده بــود  و یــا مــورد تحریــف قــرار گرفتــه بــود و نیــاز بــه تبییــن 
ــرای  ــک جلســه ب ــت در ی ــان امام ــا بی ــه در مســجد و ی ــک خطب ــدن ی ــا خوان ــود. ب مجــدد آن ب
انشــائ والیــت تحریــف شــده و یــا فرامــوش شــده کافــی نبــود . احتیــاج بــه یــک برنامــه ریــزی 
بــرای ایجــاد یــک  تحــول و انقــالب  بــود . مناســبت تریــن زمــان و مــکان بــرای احیــا و انشــای 
آن نیشــابور در مســیر خراســان بــود. چونکــه هنــور بــه مرکــز خالفــت نرســیده بــود ‚ همــه منتظــر 
امــام بودنــد .از مدینــه تــا مــرو )خراســان(  هــر اتفاقــی کــه رخ مــی داد  هــم از طــرف دوســتان و 
هــم از طــرف دشــمنان بــا حساســیت ثبــت مــی شــد . بــه ایــن ترتیــب امــام )ع( قبــل از رســیدن 
بــه مــرو فرصــت رســاندن پیامشــان بــه مامــون خلیفــه ی ظالــم عباســی را پیــدا کــرده بــود، هــم 
بــه محبــان علــی کــه نســبت بــه ایشــان در دلشــان شــک و شــبهه افتــاده بــود جــواب مــی دادنــد 
و هــم بــه زیــدی هــاو اســماعیلی هــا کــه  راجــع بــه امامــت بــه شــبهه افتــاده و تحریــف کــرده 

بودنــد  حجــت را تمــام مــی کــرد.
ایــن گونــه انتخــاب عالــی زمــان، مــکان و مخاطــب از ســوی امــام رضــا)ع(، هماننــد ســیرت پیامبــر 

اســالم )ص( در غدیــر خــم بــی عیــب و نقــص بــود.



83گزارش عملکرد بخش بین الملل چهاردهمین جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم(

عقالنیت در سیره سیاست و درایت 
دوره ی امــام رضــا)ع( دوره بــود کــه الزم بــود آمــوزه هــای سیاســی والیــت آشــکار شــود. بعــد از  
ــار موضــووع شــیوه اداره امــور در عمــل توســط تشــیع  دوره ی حضــرت علــی )ع( بــرای اولیــن ب
بــه میــان آمــده بــود. امــام ) ع ( مجبــور بــود در هــر فرصتــی  دکتریــن سیاســت شــیعیان را بیــان 

کنــد . 
امامــان معصــوم حضــرت علــی )ع ( ‚ امــام حســن )ع ( و امــام حســین )ع(  بــا نظــام حاکــم بــه 
طــور مســتقیم در ارتبــاط بودنــد ; ســیره هــای حضــرت علــی)ع( بعــد از نبــوت در خصــوص تــالش 
ــاره تــالش بــرای اثبــات حیلــه و  بــرای اثبــات  دکتریــن امامــت سیاســی ‚  امــام حســن )ع( درب
کالهبــرداری خالفــت کــه بــه ســلطنت تبدیــل شــده بــود  و امــام حســین )ع( بــرای نشــان دادن 
ایــن مســئله بــه امــت اســالمی کــه ســرنگونی طاغــوت کــه لبــاس اســالم بــر روی نفــاق پوشــیده 

بــود ضــروری اســت هــر کــدام یــک دکتریــن محســوب مــی شــود. 
بعــد از دوره ی امــام حســین )ع( تــا دوره ی امــام رضــا)ع( هیــچ کــدام از ائمــه بــه طــور مســتقیم 
بــا قــدرت سیاســی ارتبــاط نداشــتند . چونکــه آن دوره،  دوره ی انشــائ معنویــت ‚ عبــادت ‚ علــم 
‚ عرفــان و آمــوزش و تربیــت بــود .بــرای اولیــن بــار مجــدد یــک امــام معصــوم بــه اجبــار وارد وادی 

سیاســت شــده بــود.
مامــون ابتــدا خالفــت و بعــد از آن هــم مســئولیت ولیعهــدی را بــه امــام پیشــنهاد کــرد. شــیعیان 
از شــنیدن ایــن خبــر خوشــحال و عباســیان ناراحــت بودنــد .  هیــچ کــس فکــر نمــی کــرد کــه 
ــی  ــار اجتماع ــگاه و اعتب ــام و جای ــت ام ــه محب ــیب زدن ب ــود، آس ــع خ ــتای مناف ــون در راس مام
ایشــان چنیــن پیشــنهاداتی را بــه امــام )ع( کــرده انــد. همــه بــی صبرانــه منتظــر پاســخ امــام )ع( 

بودنــد، بــرای امــام فرصتــی بوجــود آمــده بــود تــا اینکــه اصــول والیــت را تبییــن کنــد. 
هــدف مامــون از قــرار گرفتــن در کنــار امــام خدشــه وارد آوردن بــه قدســیت و ارزشــهای امــام )ع( 
بــود  امــا امــام )ع( بــا افــزودن تقــدس بــه دنیــای سیاســت ‚ نشــان داد کــه سیاســت و دیانــت و 
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سیاســت و معنویــت بایــد تــوام باشــد و در اولیــن فرصــت هــم ذکــر مــی کــرد کــه ایــن موضــوع 
تحــت ســایه ی ســلطنت تاغــوت نخواهــد بــود . 

بعد از چندین دیدار و گفتگو جواب امام )ع ( بدین گونه بود : 
» اگــر خداونــد ایــن خالفــت را بــه تــو داده و حــق تــو باشــد تــو اختیــار انتقــال آن بــه دیگــری 
ــه دیگــری  ــرای تــو نیســت ب ــداری و اگــر حــق تــو نباشــد، تــو نمــی توانــی چیــزی را کــه ب را ن

بدهــی«
مامــون مــی گفــت، کــه ایــن کار بــه اختیــار ربطــی نــدارد مجبــور بــه قبــول آن هســتی ‚ چــاره 

دیگــری نداریــد. 
زمانــی کــه امــام)ع( مجبــور بــه پذیرفتــن ولیعهــدی شــد شــروطی را بیــان کــرد کــه عبــارت اســت 
از ; » هیــچ مســئولیتی را در دولــت نمــی پذیــرم ‚ نــه کســی را نصــب و نــه کســی را عــزل مــی 

کنــم«) یعنــی در کارهــای دولتــی دخالتــی نمــی کنــم ( .
در علم سیاست معنای این تایید نکردن خالفت و شریک نشدن در امور آنهاست.

الحاق معنویت و قدسیت به سیاست
بخاطــر کثیــف بــودن سیاســت، در بیــن جوامــع مســلمان بویــژه تشــیع ایــن تصــور حاکــم بــود کــه 

ائمــه نبایــد در امــور سیاســی مداخلــه کننــد.
امــام رضــا)ع( بــرای ایــن کــه نشــان دهــد کــه سیاســت چطــوری بایــد اجــرا شــود چنیــن حرکــت 
مــی کــرد: مامــون‚ بــرای اینکــه بــه مــردم تلقیــن کنــد کــه« امامتــان بــه کارهــای دولتــی مــی 
پــردازد« از امــام رضــا)ع( مــی خواســت کــه نمــاز عیــد را اقامــه کنــد. امــام رضــا )ع( در پاســخ 

مــی گویــد کــه بــر ســیره رســول اهلل)ص( نمــاز را بجــا خواهــد آورد.
بــه ایــن ترتیــب امــام بــا ســیره اقامــه نمــاز عیــد نشــان داد کــه سیاســت وقتــی تــوام بــا معنویــت 

و قدســیت باشــد مــی تــوان چــه کاری هایــی کــرد.
مامــون زمانــی کــه دیــد بــا خوانــدن نمــاز رســول اهلل )ص( انقالبــی ایجــاد خواهــد شــد ســعی بــر 

ایــن داشــت کــه امــام را از خوانــدن نمــاز بــاز دارد. 
مامون متوجه  شده بود که سیاست عاری از معنویت )شیطانی( کارایی ندارد

مامــون کــه شــیطانیت را بــا عقالنیــت درهــم آمیختــه بــود فکــر مــی کــرد کــه در دنیــای سیاســت 
بــی همتــا اســت . 

سیره امام رضا)ع( در مناظره و گفتگو
ــی  ــای دین ــان ه ــی، جری ــب درون دین ــری مذاه ــکل گی ــا ش ــان ب ــا )ع( همزم ــام رض در دوره ام

ــد. ــرده بودن ــت ک ــه فعالی ــرای نشــان دادن خــود شــروع ب پیشــین ب
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ایــن بدیــن معنــی اســت کــه بــه دیــن هــای دیگــر اجــازه تبلیــغ و نشــر در میــان مــردم داده مــی 
شــد و اینکــه اســالم بــه خطــر مــی افتــاد یــا نــه! مــورد توجــه نبــود. هــر کــس حــق تبلیــغ  بــاور 

و اعتقــادات دینــی خــود را داشــت. 
این دوره که با مسامحه و مدارای هارون آغاز شده بود، در دوره مامون به اوج خود رسید.

به این ترتیب فضای »مناظره و گفتگو« در چنین شرایطی شکل می گرفت.
گفتگویــی کــه نظــام هــای طاغوتــی بــا حساســیت ویــژه ای بــر آن تاکیــد مــی کننــد امــروزه بــا 
مــدارا و مســامحه کــه یکــی از محصــوالت فرهنگــی غــرب اســت اجیــن شــده اســت و الزم و ملــزوم 

یکدیگــر هســتند.
ــگ  ــادل فرهن ــان، تب ــن ادی ــوی بی ــا، گفتگ ــدن ه ــن تم ــوی بی ــای گفتگ ــه ه ــورت پای ــن ص بدی

ــت. ــی گرف ــان شــکل م ــن ادی ــات بی وادبی
البتــه ایــن گفتگوهــا بیــش از آنکــه علمــی و فرهنگــی باشــد و فضــای زندگــی مســالمت آمیــز را 
فراهــم کنــد بــه شــکل مناظــره بیــن اعتقــادات ظهــور و بــروز پیــدا مــی کــرد. بــه عبــارت دیگــر 

گفتــن دوره تنــش و درگیــری بیــن ادیــان بــرای عبــارت صحیــح تــری اســت. 
بخصوص در دوره ی مامون این موضوع بیشتر قابل مشاهده بود. 

مامــون بــرای تحقیــر و مغلــوب کــردن امــام رضــا )ع( کــه هماننــد معصومیــن دیگــر رهبــری اســالم 
در زمینــه هــای آمــوزه هــای علمــی، اعتقــادی و سیاســی را داشــت مناظــره هایــی ترتیــب مــی داد.

در کنارهمــه  ایــن مشــکالت ‚ اجــازه ترجمــه و ترویــج فلســفه یونــان در جوامــع اســالمی نیــز 
داده مــی شــد.

از یــک طــرف جــدال هــای درون دینــی موجــب اختــالف بیــن مســلمانان شــده بــود و از طــرف 
دیگــر نیــز ادیــان تحریــف شــده اعتقــاد توحیــدی را تهدیــد مــی کــرد، ایــن جریــان جدیــد جوهــر 

و کنــه تمــدن اســالمی را هــدف قــرار مــی داد. 
بدیــن ترتیــب رونــد اضمحــالل و ســقوط تفکــر اســالمی آغــاز شــده بــود، مامــون دروازه جوامــع 
اســالمی بــرای تمــام ایدولــوژی هــا و اعتقــادات کامــال بــاز کــرده و باعــث نفــوذ اعتقــادات باطــل و 

ادیــان انحرافــی در جوامــع اســالمی شــده بــود.
آمــوزه هــای مســیحیت و یهودیــت و روایــت اســرائیلیات تحــت نــام غنــی بخشــیدن بــه فرهنــگ 

دیــن، فلســفه یونانــی تحــت عنــوان تفکرجدیــد وتجــد ارائــه مــی شــد.
ــه  ــق ب ــه متعل ــی ک ــت المال ــرد و بی ــی ک ــک م ــور کم ــن ام ــام ای ــه انج ــز ب ــون نی ــلطنت مام س

ــد. ــی ش ــه م ــا هزین ــره ه ــو و مناظ ــه ‚ گفتگ ــور ‚ ترجم ــن ام ــام ای ــرای انج ــود ب ــلمانان ب مس
آمــوزه هــای اعتقــادات باطــل در هــر انجمنــی بطــور علنــی مطــرح مــی شــد، دیگــر اعتقــادات 

ــود. اصلــی اســالمی زیــر ســئوال رفتــه ب
در مقابــل ایــن هیــچ یــک از آمــوزه هــای بــا ارزش اســالم بــه زبــان هــای غربــی نــه  ترجمــه مــی 
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شــد و نــه بــه  جوامــع غربــی ارائــه مــی شــد.
ــان تدریــس مــی  در مراکــز آمــوزش علــم اســالم ‚آمــوزه هــای اعتقــادات غربــی و فلســفه ی یون

شــد . 
بــه همیــن ترتیــب دوره ی ســلطنت عباســیان دوره ی آغــاز آشــنایی تمــدن هــا و گفتگــوی بیــن 

ادیــان بــوده اســت . 
آیا هدف اصلی مناظره بود ؟

نظــام حاکــم نماینــدگان تمــام ایدئولــوژی هــای پیشــرفته از جملــه عالمــان ‚ متفکــران ‚ متکلمــان 
را بــه کاخ خــود دعــوت مــی کــرد و از آنهــا مــی خواســت کــه بــا امــام رضــا )ع ( مناظــره کننــد . 
او مــی خواســت بــا  پرســیدن ســوال بــه تشــیع حملــه شــود و امــام رضــا )ع ( بــه عنــوان نماینــده 
شــیعیان از انهــا دفــاع کنــد و بــه ســوال هــا پاســخ دهــد .  یعنــی از یــک طــرف پیوســته حملــه و 

هجــوم انجــام مــی گرفــت و از طــرف دیگــر نیــز مــدام دفــاع صــورت مــی گرفــت.
مناظــره نامتــوازن و بــدور از عدالــت شــکل گرفتــه بــود. بــه امــام رضــا )ع( فرصــت بیــان آ حکمــت 
و فلســفه آمــوزه هــای اســالم  داده نمــی شــد و امــام )ع ( فقــط مــی توانســتند ســوال هــا را جــواب 

دهنــد و دفــاع کننــد . 
ــژه  ــع شــدن انســان هــا بوی ــان شــدن واقعیــت هــا ، مطل ــع هــدف ، مناظــره علمــی و عی در واق
طرفــداران غیــر دینــی ازحــق و حقیقــت و ایمــان آوردنشــان بــه آن نبــود بلکــه هــدف اصلــی عاجــز 

)بــی جــواب ( مانــدن امــام )ع ( در مقابــل ســواالت و مغلــوب شــدن ایشــان بــود.
مامــون بــه عنــوان خلیفــه امــت اســالمی، یــک ســناریو و برنامــه تئاتــر برپــا کــرده بــود، هــدف 
اصلــی مجبــور کــردن امــام رضــا )ع( بــه جــدال و مناقشــه بــه همــه مخالفــان اهــل بیــت اعــم از 

مســلمان و غیرمســلمان و از بیــن بــردن حقانیــت تشــیع بــود. 
ــش  ــه هدف ــون ب ــه مام ــی دانســتند ک ــد م ــا بودن ــن مناظــره ه ــدف ای ــه در ه ــام رضــا )ع( ک ام
نخواهــد رســید . امــام )ع( مــی بایســت از ایــن مناظــره هــا بعنــوان یــک فرصــت اســتفاده میکردنــد 
و بدینوســیله  باطــل بــودن ایــن اعتقــادات باطــل کــه تهدیــدی علیــه توحیــد بودنــد را اثبــات مــی 

کردنــد.
ــا بــزرگان  جــواب و اســتدالل و ارائــه دالیــل عقلــی از ســوی امــام رضــا )ع( در مواقــع مناظــره ب
غیرمســلمان موضوعــی اســت کــه بایــد جداگانــه بطــور مفصــل بــدان پرداختــه شــود کــه بســیاری 
از متفکــران در علــم کالم ایــن را بیــان کــرده انــد. یعنــی عقالنیــت ســیره امــام در انشــای توحیــد 

و والیــت خــودش بــه تنهایــی موضــوع مســتقلی محســوب مــی شــود.
ما در این مقاله تنها به برخی از موضوعات اشاره کرده ایم . 



87گزارش عملکرد بخش بین الملل چهاردهمین جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم(

منابع 

شرح نهج البالغه //  آیت اهلل مکارم شیرازی 
نقش ائمه در احیای دین 

احیای تفکر دین //  آیت اهلل جواد آملی 
عقالنیت // پرفسور دکتر رحیم پور 

سیر معصومین // دکتر عباسی 
تحلیل متفاوت مقاله امام رضا در هیئت سیاسی آقای پناهیان 



گزارش عملکرد بخش بین الملل چهاردهمین جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم( 88

دکتر لیال سورانی
خادم فرهنگ رضوی بخش بین الملل از فرانسه

عقلگرایی و مباحثه در سیره ی امام رضا )علیه السالم(

مقدمه و تبین
ســیره ی امــام رضــا )علیــه الســالم( بــه عنــوان دوره ای محــوری در نظــر گرفتــه مــی شــود؛ 
نقطــه ی عطفــی بــرای تاییــد امامــت بــه مثابــه ی ســتون اصلــی و اساســی بــرای تکامــل امــت 
ــن  ــد. ای ــه اســالمی را تشــکیل مــی دهن ــا جمعــی، کــه جامع ــردی    ی اســالمی، در ســطح ف
ــام » پســر  ــه ن ــه حــدی اهمیــت داشــته کــه مســلمانان امامــان بعــد از ایشــان را ب موضــوع ب

رضــا امــام رضــا )علیــه الســالم(« مــی خواننــد. 
ــه حضــور یــک امــام، زمــام دار  ــاز ب ــه تنهــا نی ــه، بعــد از امــام رضــا )علیــه الســالم(، ن اینگون
ــان، حتــی امامــت  ــر روی زمیــن شــناخته شــد، بلکــه تعییــن شــدن امام و خلیفــه ی خــدا ب
ــکار  ــی آش ــز برهمگ ــر نی ــل پیامب ــی از نس ــاری تعال ــط ب ــالم(، توس ــه الس ــا )علی ــرت رض حض

شــد. 
ــی  ــدی از زندگ ــور بُع ــر مح ــت، ب ــده اس ــاب ش ــس انتخ ــرای کنفران ــال ب ــه امس ــی ک موضوع
ــر  ــه روی ه ــودن ایشــان ب ــرا ب ــی و پذی ــد عقلگرای ــی باشــد، بُع ــه الســالم( م ــام رضــا )علی ام
ــن کــه چطــور ایــن دو عنصــر محــرک تمــام فعالیــت  ــا قبــل از نشــان دادن ای ــی.  ام گفتگوی
ــن در  ــخن گفت ــرای س ــود را ب ــور خ ــت و قص ــت محدودی ــی بایس ــد، م ــوده ان ــام ب ــای ام ه

ــم.  ــرار کن ــن را اق ــر روی زمی ــی ب ــت اله ــام دار ام ــوم، زم ــی معص ــی امام ــوع عقلگرای موض
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ــادی  ــا م ــن دنی ــر ای ــک ظاه ــوب کوچ ــل از چهارچ ــیدن عق ــرون کش ــا بی ــوع تنه ــرا موض زی
نیســت، چهارچوبــی کــه برخــی فالســفه ی غربــی عقــل را در آن حبــس کــرده انــد؛ بلکــه بــه 
کارگیــری آن در زمینــه ای از شــناخت مــی باشــد کــه تمــام دنیــا هــای موجــود را در برمــی 
ــری  ــا تصاوی ــر و ی ــر ناپذی ــر تغیی ــه از جب ــی ک ــری عقالن ــری آن در تصاوی ــه کار گی ــرد ، ب گی
کــه از تصویــر هــای عقالنــی جــدا شــده انــد، تــا بــه کارگیــری آن در جهــان غیــر مــادی عقــل 
محــض و انــوار حقیقــت – کــه تنهــا یــک پیامبــر یــا امــام معصــوم بــه آن دسترســی دارنــد و 

ســخن گفتــن از آن بــرای مــن ناممکــن اســت. 
ــال  ــص و کام ــی نق ــودی ب ــرد موج ــد از خ ــی توان ــص م ــدود و ناق ــان مح ــور انس ــالوه چط بع
تســلیم خــدای یکتــا، معصــوم، پــاک، دور از هرگونــه گنــاه و بــدی، دور از هرگونــه امــر نفــس 

ــد؟ ــی ســخن بگوی ــای فان ــه دنی ــاره و دلبســتگی ب ام
ــا خــرد  ــال صحبــت ب ــه دنب ــه الســالم( در تمــام زندگــی مبارکشــان ب ــام رضــا )علی لیکــن ام
ــا ارائــه ی برهــان هایــی در حــد ظرفیــت آن هــا بــوده انــد! در واقــع، هــدف ایشــان  مــردم ب
تربیــت مــردم، تعلیــم آن هــا در تســلط بــر هــوس هــا و دلبســتگی هایشــان، بــاال بــردن ســطح 
ــان  ــا بره ــا ب ــردن آن ه ــه رو ک ــل رو ب ــا حداق ــود، ی ــا ب ــرد آن ه ــل دادن خ ــناخت و صیق ش
ــه(  ــا )جــل جالل ــه پرســتش خــدای یکت ــع کــردن آن هــا ب ــرای تبیــن  توحیــد و قان ــی ب های
بــوده اســت. ) اگــر ایشــان از امدادهــای غیبــی بــرای تأثیــر گــذاری بــر مــردم اســتفاده مــی 
کردنــد، تنهــا در مواقعــی بــوده اســت کــه آن را بــرای گشــایش قلــب آن هــا الزم مــی دیدنــد.(

همچنیــن نمونــه هــای زیــادی از خواســت ایشــان بــر ارائــه ی برهــان هــای عقلــی و مباحثــه 
بــا مــردم )از هــر ســطحی کــه بــوده انــد( در طــول زندگــی آن امــام موجــود اســت. 

زندگی امام رضا )علیه الســالم( را می توان به دو دوره ی اصلی تقســیم نمود:
- زندگــی ایشــان در مدینــه ) کــه طوالنــی تــر اســت(. ابتــدا در زمــان امامت پــدر بزرگوارشــان، 
ــد از شــهادت  ــان امامــت خــود ایشــان، بع ــه الســالم(، و ســپس زم ــام موســی کاظــم )علی ام
پدرشــان کــه توســط خلیفــه )شــاه( هــارون الرشــید در بغــداد بــه ســال 183 هجــری قمــری 

) ~ 799 بعــد از میــالد مســیح( مســموم شــدند. 
- زندگــی ایشــان در مــرو، نــزد خلیفــه مؤمــن، بــه عنــوان ولیعهــد ایشــان. ایــن دوران گرچــه 
ــی ایشــان اســت  ــن دوره ی زندگ ــده تری ــناخته ش ــن و ش ــذران تری ــا تأثیرگ ــوده، ام ــاه ب کوت
ــان در  ــهادت ایش ــان ش ــا زم ــروع و ت ــالد( ش ــد می ــری  )~ 816 بع ــال 201 هج ــه از س ک
ــد.  ــی انجام ــول م ــه ط ــالد(  ب ــد می ــال 203 هجــری )~ 818 بع ــر س ــا صف ــده ی اواخرذوالقع
ــه از زندگیشــان در مــرو  ــه از زندگیشــان در شــهر مدینــه و ســپس دو نمون در ادامــه دو نمون
ــه  ــان ک ــه شهادتش ــری، ب ــه گی ــر،  در نتیج ــم داد. در آخ ــه خواهی ــن ارائ ــه مؤم ــزد خلیف ن

ــرد.  ــم ک ــوده اســت اشــاره خواهی ــر الهــی ب ــه ام ــودن ایشــان ب ــر تســلیم ب گواهــی ب
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دو نمونه برگرفته از اولین دوره در شهر مدینه
1- عزیمت ایشان به بصره و کوفه

اولیــن مثــال بــه فعالیــت هایــی برمــی گــردد کــه دقیقــا بعــد از شــهادت پــدر بزرگوارشــان، امــام 
ــه الســالم( کــه توســط هــارون الرشــید در ســال 183 هجــری قمــری بعــد  موســی کاظــم )علی
ــد. در  آن زمــان امــام رضــا )علیــه  ــدان اتفــاق افتــاد، انجــام گرفتــه ان از ســال هــا حبــس در زن

الســالم( حــدود 35 ســال داشــته انــد. 
 فضایــی پــر از فشــار و تنــش، ظلــم و از همگسســتگی در دســتگاه قــدرت بنــی عبــاس حکــم فرمــا 

بــود. ایــن از همگسســتگی حتــی در بیــن طرفــدار هــای بنــی عبــاس نیــز بــه چشــم مــی خــورد. 
بنابراین، وظیفه ی امام رضا)علیه السالم( در آن شرایط این چنین خالصه می شود: 

• اعالم امامتشان؛
• حفظ جامعه ی شعیه از سرکوبی های بنی عباسی؛

• در عین تضمین وحدت امت مسلمان و پذیرای بحث و گفتگو حتی با غیر مسلمان ها.
از سوی دیگر، ایشان می بایست:

• از پراکندگی یاران پدر بزرگوارشان و جدا شدن آن ها جلوگیری می کردند؛
• گمراهان را قانع می کردند؛

• دست آورد های پدرشان را تثبیت و استحکام می بخشیدند، به عبارت دیگر: 
- تقویــت ســازمان دهــی جامعــه ی شــیعه هــم در ابعــاد مذهبــی و فقهــی باورهــای آن هــا و هــم 

در ابعــاد سیاســی، اقتصــادی، ایدئولوژیکــی و اجتماعــی. 
- بــه جامعــه ی شــیعه امــکان ایــن را ببخشــند کــه بتوانــد در آینــده از هرگونــه انحرافــی بــه دور 

باشــد. 
ــأله ی »  ــد، مس ــی کردن ــی بایســت آن را حــل م ــه م ــی ک ــأله ی بزرگ ــن مس ــن، اولی ــن چنی ای
واقفیــه« هــا بــوده اســت ) همانانــی کــه امامــت را تــا امــام موســی کاظــم )علیــه الســالم(  مــی 
ــوان  ــه عن ــی کــه ب ــا نگهــداری وجــوه کالن ــد ت ــکار مــی کردن ــام را ان دانســتند( کــه شــهادت ام
نماینــده ی امــام از مســلمانان جمــع آوری شــده بــود تــا بــرای ســازمان دهــی اقتصــادی صــرف 
ــا را  ــی بایســت آن ه ــه الســالم( م ــام رضــا )علی ــد. ام ــه کنن ــود را توجی شــوند و در دستشــان ب
محکــوم، طــرد ) و همزمــان توجیــه گمراهــان ( مــی کردنــد و اطمینــان مجــدد افــرادی کــه جــز 

ــد.  ــه دســت مــی آوردن ــد را ب تشــکالت شــیعه بودن
امــام رضــا )علیــه الســالم( تصمیــم گرفتنــد بــدون درنــگ خــود را به بصــره و کوفــه، دو شــهربزرگی 
کــه در نزدیکــی بغــداد بودنــد برســانند تــا بــا یــاران و همچنیــن روئســای مذهبــی دیگــر مذاهــب 
مســلمان معتــرض ماننــد زیدیــه و معتزلــه و دیگــر ادیــان ) مباحثــه بــا دانشــمند بــزرگ مســیحی 
جاثلیــق و  راس الجالــوت رئیــس فرقــه ای یهــودی( دیــدار کننــد. و ایــن ســفرها و دیدارهــا همــه 
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در زیــر فشــاری کــه حکــم فرمــا بــود و اطرافیانــی کــه نگــران زندگــی ایشــان بودنــد صــورت مــی 
. فت گر

آمــدن ایشــان بــه بصــره خــود یــک معجــزه بــود، امــری کــه مــی توانســت )حداقــل برخــی را( از 
امامــت خویــش مطمئــن بســازد. ) چــرا کــه نمــاز صبــح را در مســجد النبــی خوانــده و مــی بایســت 

بــرای نمــاز ظهــر همــان روز بازمــی گشــتند(
ــو  ــراد بحــث و گفتگ ــا اف ــتند ب ــی خواس ــد. ایشــان م ــت نکردن ــن کفای ــه ای ــا ب ــام ایشــان تنه ام
کننــد، اطمینــان آن هــا را جلــب کــرده و بــا اســتدالالت عقلــی کــه مــی تواننــد متوجــه شــوند و 

ــه یقیــن مــی رســاند، قانعشــان کننــد. اســتدالالتی کــه آن هــا را ب
ایشــان از مــردم مــی خواســتند کــه تمــام ســواالتی کــه مــی خواهنــد را بپرســند حتــی بــه زبــان 
ــرک،  ... در  ــارس، ت ــدی، ف ــی، هن ــراد روم ــی شــود از حضــور اف ــت م ــادری خــود. )آنچــه روای م
ــه  ــد خبــر مــی دهــد.( و امــام رضــا )علیــه الســالم( ب ــا آن هــا مباحثــه مــی کردن جمعــی کــه ب
تمــام ســواالت آن هــا بــا توجــه بــه فــرد پرســش گــر بــا اســتناد بــه کتــب الهــی )قــرآن کریــم، 
تــورات و اناجیــل( جــواب مــی دادنــد. ایشــان اســتدالالت عقالنــی ارائــه مــی دادنــد تــا مــردم را 
بــه تفکــر وادار کننــد، تــا خــود آن هــا  بــه دنبــال درســتی ســخنان ایشــان باشــن. بــرای مثــال 
ادعــای داشــتن علــم غیبــی، یکــی از برهــان هایــی بــود کــه امــام بــرای اثبــات امامتشــان ارائــه 

مــی کردنــد. 
در ادامــه نمونــه ای از مباحثــه ای بیــن امــام رضــا )علیــه الســالم( و شــخصی بــه نــام ابــن حــدا 

صــورت گرفتــه اســت: امــام رضــا )علیــه الســالم( م فرماینــد: 
- » اگــر بــه تــو خبــر دهــم کــه بــه زودی بــه خــون یکــی از اقوامــت مبتــال مــی شــوی ) او را مــی 

کشــی( مــرا تصدیــق مــی کنــی ؟
- خیر، چون غیب را فقط خدا می داند. 

ــم الغیــب فــال یظهــر علــی غیبــه احــدا. اال  - آری، امــا آیــا خداونــد نمــی فرمایــد: » عال
مــن ارتضــی مــن رســول« ؟  )ســوره جــن، آیــه 27-26/ 72( 

ــه ی همــان رســول هســتیم کــه  ــد مرتضــی مــی باشــد و مــا ورث ــزد خداون پــس رســول خــدا ن
خداونــد او را مطلــع و آگاه ســاخته اســت از غیــب خــود، از هــر آن چــه خواســته اســت. پــس مــا 
ــد داد آگاه  ــت رخ خواه ــا روز قیام ــده ت ــه در آین ــت و آن چ ــته رخ داده اس ــه در گذش ــه آن چ ب

هســتیم.
ای پســر هــذاب! آن چــه بــه تــو خبــر دادم در ظــرف پنــج روز واقــع خواهــد شــد. پــس اگــر آن 
چــه را کــه بــه تــو گفتــم در ایــن مــدت صــورت نگرفــت، پــس مــن دروغگــو و افتــرا زننــده هســتم. 

ولــی اگــر صحیــح شــد پــس بــدان کــه تــو رد کننــده ی خــدا و رســولش هســتی. 
چیــز دیگــری نیــز هســت و آن اینکــه: آگاه بــاش کــه بــه زودی نابینــا خواهــی شــد و چیــزی را 
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نمــی بینــی نــه زمیــن نــه کوهــی را. بعــد از چنــد روز همانطــور شــد کــه امــام فرمــوده بودنــد. 
مطلــب دیگــر اینکــه: تــو بــه زودی بــه دروغ قســم خواهــی خــورد، لــذا بــه مریضــی پیســی مبتــال 

مــی شــوی.«
محمــد ابــن الفضــل خــدا را گــواه گرفــت کــه آن چــه امــام )علیــه الســالم( از آن خبردادنــد اتفــاق 
اقتــاد. ســپس از ابــن حــداد پرســیدند:» آیــا امــام رضــا )علیــه الســالم( حقیقــت را گفتــه بودنــد 
یــا کــذب بــوده؟« او پاســخ داد:» وهلل مــن همــان لحظــه کــه ایشــان از ایــن اتفــاق خبــر دادنــد 
مــی دانســتم کــه اتفــاق خواهــد افتــاد، امــا مقاومــت کــردم ) لجاجــت کــردم(.«  ) بهــار، جلــد 49، 

صفحــه 740- 75 راوی الخرائــج( 
ــه کوفــه رســاندند، شــهری کــه دانشــمند و متفکــران ایرادجویــش را از  ســپس ایشــان خــود را ب
تمــام ادیــان گــرد هــم آورده بودنــد و از آن هــا دعــوت کردنــد بــا ایشــان مباحثــه کننــد. همــان 

طــور کــه در بصــره صــورت گرفتــه بــود. 
ایشان رو به جمع حاضر کردند و فرمودند:

ــاره ی دیــن و پیامبــر و  ــا رقابیشــان درب ــی نیســتند کــه ب » ای مــردم! درســتکارترین مــردم آنان
احکامشــان مباحثــه مــی کننــد؟

بدانیــد کــه امامــی بعــد محمــد صلــی اهلل علیــه و آلــه نیســت مگــر آنکــه هماننــد او عمــل کنــد 
آن هنگانــی کــه امــر بــه ایشــان واقــع مــی شــد. تنهــا فــردی شایســته ی امامــت اســت کــه بــرای 

امــت اســالمی بــا ارائــه ی دلیــل اســتدالل کنــد.«
سپس راس الجالوت از رؤسای قوم یهود از امام خواست برهانشان چیست.

امام رضا )علیه السالم( فرمودند:
»کــه او تــورات، انجیــل، زبــور و قــرآن را مــی شناســد و بــا مــردم بــا ســخنان انجیــل و بــا اهــل 

قــرآن بــا آیــه هــای قــرآن  ســخن بگویــد.
ــا  ــد. کــه ب ــرای ایشــان ناشــناخته نمان ــی ب ــان هــا را بشناســد در حــدی کــه زبان کــه تمامــی زب

ــد. ــان خودشــان ســخن بگوی ــه زب مــردم ب
کــه بــه عــالوه ی اینهــا بــا تقــوا، معصــوم ، درســتکار، عــادل، خردمنــد، بخشــنده، مهربــان، دلســوز، 

وفــادار، مطمئــن و واســطه ی خیــر باشــد.  «
)بهار، جلد 49،صفحه 80، به روایت خرائج( 

و ایشــان بــه تمــام ســواالت آن هــا پاســخ دادنــد. ایــن اتفــاق در ابتــدای امامــت ایشــان روی داده 
اســت. 

نمونــه ی دوم نشــان مــی دهــد کــه امــام )علیــه الســالم( چگونــه بــه قــدرت عقــل و خــرد خــود 
نمــی گذاشــتند تحــت تاثیــر روابــط خانوادگــی و احساســی قــرار بگیرنــد. 
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2- موضع امام در شورش محمد ابن ابراهیم و زید
پــس از مــرگ هــارون الرشــید، دوره ای بــی ثبــات و رو بــه افــول در حکومــت عباســی شــروع شــد، 

خصوصــا بــه دلیــل کشــمکش هــای موجــود بیــن بــرادران عباســی. 
برخــی ایــن موقعیــت را موقعیتــی مناســب بــرای شــورش علیــه حکومــت خــودرأی و ظالم عباســی 

دانســتند، شــرایطی کــه در آن مــی توانســتند از زیــر یــوغ ســتم بنــی عبــاس بیــرون آیینــد. 
ایــن گونــه بــود کــه شــورش هــا آغــاز شــدند؛ حتــی در بیــن علــوی هــا، ماننــد شــورش محمــد 
ابــن ابراهیــم ) مؤمنــی پرهیــزکار، کــه از پیــروان امــام رضــا )علیــه الســالم( بودنــد( و فرمانــده او 
ابــو الســرایا در ســال 199 هجــری، کــه بــرادر امــام رضــا )علیــه الســالم(، زیــد، بــه آن هــا پیوســت. 
موضــع امــام )علیــه الســالم( نســبت بــه ایــن شــورش هــا نشــان دهنــده ی خــرد عمیــق ایشــان، 
درک دقیــق ایشــان از موقعیــت و رابطــه ی واقعــی قــدرت فــرای ظاهــر امــر مــی باشــد. همچنیــن 
نشــان دهنــده دغدغــه ی ایشــان نســبت بــه آینــده ، هــر چقــدر دور، و حفــظ ارزش هــای اســالم 

  . ست ا
ــای اعتراضــی را رد نمــی  ــش ه ــن جنب ــه طــور قطــع ای ــن ب ــه الســالم( ای ــام )علی از ســویی، ام
کردنــد و از ســوی دیگــر بــا ظهــور ایــن جنبــش هــا ایشــان مــی دانســتند کــه موقعیــت مناســبی 
بــرای محکــم کــردن جــا پــای حکومــت فراهــم نیســت. امــام رضــا )علیــه الســالم( بــه خوبــی مــی 
دانســتند کــه هــر چقــدر ســطح پیشــرفت زیربنــای شــیعه رشــد یافتــه باشــد امــا هنــوز بــه انــدازه 

ای نیســت کــه بــرای بنــای حکومتــی دینــی بــر پایــه ی قوانیــن الهــی رســیده باشــد. 
ــارت،  ــردم داشــتند ) غ ــا م ــی کــه شورشــیان ب ــا اعمال ــه الســالم( سرســختانه ب همزمان،امام)علی
ــد را  ــد. ایشــان بردراشــان، زی ــی کردن ــوم م ــال رل محک ــن اعم ــت و ای ــم( مخالف ــام، ظل ــل ع قت
بــه خاطــر آتــش افکنــدن بــه منــازل در بصــره بــه شــدت ســرزنش کردنــد چــرا کــه ایــن اعمــال 

خــالف قوانیــن الهــی و اخــالق اســالمی محســوب مــی شــود: 
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- » شــرم بــر تــو بــاد، زیــد، بــرای آن چــه کــه در بصــره بــر مســلمانان وارد کــرده ای. [ تــو ادعــا 
مــی کنــی] بــه خاطــر تقــوای فاطمــه، خــدا آتــش را بــر نســل فاطمــه منــع کــرده اســت! ایــن 
بــه طــور خــاص مربــوط امــام حســن و امــام حســین )علیهمــا الســالم( مــی شــود . تــو فکــر مــی 
کنــی هماننــد موســی کاظــم کــه از خداونــد اطاعــت مــی کــرد بــه بهشــت مــی روی در حالــی کــه 
از امــر خــدای قــادر مطلــق ســر پیچــی مــی کنــی؟ وهلل! هیــچ کــس نمــی توانــد از نــزد پــروردگار 
چیــزی دریافــت نمــی کنــد مگــر بــا اطاعــت او و تــو بــا نافرمانــی از او ادعــا مــی کنــی کــه بــه آن 

خواهــی رســید! ایــن کار تــو واقعــا  زشــت و نــاروا اســت!
زید گفت: 

- من برادر تو و پسر پدر تو هستم!
ــه  ــوح )علی ــن هســتی. ن ــرادر م ــردار باشــی ب ــان ب ــال را فرم ــد متع ــه خداون ــی ک ــا موقع ــو ت - ت
ــو  ــت و ت ــق اس ــو ح ــول ت ــت. ق ــن اس ــواده  م ــزء خان ــن ج ــر م ــی! پس ــود: » اله ــالم(  فرم الس
ــوح! او  ــخ داد:« ای ن ــه او پاس ــد ب ــه 45(  خداون ــود – آی ــوره ه ــتی!« ) س ــات هس ــن قض عادلتری
ــد قــادر  ــواده ی تــو نیســت چــرا کــه مرتکــب گنــاه شــده اســت.« ) هــود- 46( خداون جــزء خان
متعــال پســر نــوح را بــه خاطــر گناهانــش از خانــواده ای بیــرون رانــد. « ) عیــون، جلــد2، صفحــه 

259-260 بــاب 58( 

دو نمونه برگرفته از دومین دوره در مرو 

قبــل از اشــاره بــه ایــن دو نمونــه از دوره ی دوم  زندگــی ایشــان در مــرو، الزم اســت مــروری بــر 
تاریــخ داشــته باشــیم. 

پــس از مــرگ هــارون الرشــید، فرزندانــش بــر ســر قــدرت منازعــه داشــتند. مأمــون بــرادرش امیــن 
را بــه قتــل رســاند و هدایــت ســرزمین هــای اســالمی را در ســال 198 هجــری بــه دســت گرفــت. 

پــس از بــه قــدرت رســیدن زمــان آن بــود کــه مســأله امــام، امامــت و پیروانــش بپــردازد. 
او همچنیــن بــرای فریــب دادن مــردم و دســت یابــی بــه مقبولیــت عمــوم خالفــت را بــه امــام رضــا 

)علیــه الســالم( پیشــنهاد داد و از ایشــان خواســت قــدرت خانــدان عباســی را در دســت بگیرنــد.
ــه ایشــان ولــی عهــدی را  پــس از مخالفــت خالفــت توســط امــام رضــا )علیــه الســالم( مأمــون ب
پیشــنهاد داد کــه بــاز هــم بــا مخالفــت امــام )علیــه الســالم(   روبــه رو شــد. لیکــن بــا تهدیــدات 
و فشــار از طــرف مأمــون امــام )علیــه الســالم(   مجبــور بــه قبــول ولــی عهــدی شــدند، بــا ایــن 
ــت عــزل و نصــب کننــد.  ــه کســی را در دول ــت کننــد ن ــه در امــور حکومــت دخال شــروط کــه ن

مأمــون بــا ایــن خیــال کــه بــه خواســته اش رســیده اســت ایــن شــروط را قبــول کــرد. 
در ایــن دوره )کوتــاه امــا پربــار( قبــل از شهادتشــان، امــام رضــا )علیــه الســالم( توانســتند تفــاوت 
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امامــی معصــوم کــه تحــت امــر خداونــد متعــال اســت و خلیفــه ای حریــص قــدرت و ثــروت دنیــوی 
و اســیر هــوا و هــوس را بــه امــت اســالمی نشــان دهنــد.

ــرای بحــث و گفتگــو  ــه موقعیــت ب ــگام ک ــی )آن هن ــه هــم پیوســتن اســتدالل هــای عقالن ــا ب ب
ــدن  ــد( و فراخوان ــی دادن ــام م ــه انج ــی ک ــزه های ــی ) معج ــای غیب ــد(، مدده ــی ش ــم م فراه
احساســات مــردم ) ماننــد زمانــی کــه مدینــه را بــه مقصــد مــرو تــرک مــی کردنــد و از خانــواده 
ــد  ــه خواســت خــود نمــی رون ــد ب ــا همــه بدانن ــد ت ــه کنن ــد و گری شــان خواســتند اشــک بریزن
ــره  ــیطانیش باالخ ــای ش ــه ه ــد از توطع ــون بع ــط مأم ــه توس ــت و اینک ــتی در کار نیس و بازگش
ایشــان بــه شــهادت خواهنــد رســید(، امــام رضــا )علیــه الســالم( توانســتند بدیــن ترتیــب تمامــی 
مســلمانان امــت اســالمی را تحــت تأثیــر قــرار داده و چهــره ی واقعــی مأمــون را بــه همــگان نشــان 
دهنــد. همچنیــن توانســتند بــه بهتریــن نحــو از موقعیتــی کــه مأمــون ناخواســته در اختیــار ایشــان 
گذشــته بــود ) موقعیــت هــای بحــث و گفتگــو تــا ایشــان را بــه انحطــاط بکشــد( اســتفاده کننــد 

تــا ســخنان و برهــان هــای خــود را بــه گــوش تمامــی امــت اســالمی برســانند. 

1- درباره ی پیشنهاد مأمون برای خالفت به امام رضا )علیه السالم( 
اولیــن نمونــه بــه زمانــی برمــی گــردد کــه مأمــون بــا ســتایش علــم و دانــش، پارســایی و تقــوا، 
از خودگذشــتگی و برتــری ایشــان خالفــت را بــه امــام )علیــه الســالم(  پیشــنهاد داد و در جــواب 

امــام )علیــه الســالم(  فرمودنــد:  
» اگــر خالفــت از آن توســت و خداونــد آن را بــه تــو واگــذار کــرده، پــس تــو نمــی توانــی ردای 
خالفتــی کــه خــدا آن را بــر تــو پوشــانده را برداشــته و بــه دیگــری بدهــی. و اگــر خالفــت از آن تــو 

نیســت پــس تــو حــق نــداری چیــزی کــه بــه تــو تعلــق نــدارد را بــه مــن ببخشــی.« 
) عیون، جلد2، صفحه 151، باب 40- بهار، جلد49، صفحه 128-129- ارشاد، صفحه 290(

2- مباحثه ها
ــان برمــی گــردد کــه  ــا دانشــمندان یهــودی، مســیحی و دیگــر ادی ــه مباحثــه ب ــه ب دومیــن نمون
مأمــون بــرای تحقیــر و شکســت امــام رضــا )علیــه الســالم( ترتیــب داده بــود. پــس از 90 ســال 
ــود کــه امــام )علیــه الســالم( از  تحقیــر توســط خلفــاء امــوی و عباســی، ایــن موقعیــت خوبــی ب
آن بــه نفــع اهــل بیــت اســتفاده فرموندنــد و برتــری امامــان معصــوم را بــه همــگان نشــان دادنــد. 
ــه  ــام )علی ــای ام ــان ه ــت بره ــنی و سالس ــش، روش ــق دان ــتالل، عم ــدرت اس ــات ق ــن مباحث ای
ــر  ــر همــگان آشــکار ســاخت. همچنیــن موجــب شــد همــگان بداننــد کــه ایشــان ب الســالم( را ب
خــالف مأمــون کــه تــاب شــنیدن ســخنی بــر خــالف ســخن خــود نداشــت، پذیــرای مباحثــه و 

شــنیدن هــر حــزب و گروهــی هســتند. 
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ــا حضــور داشــته اســت  ــه ه ــه در مناظــرات و مباحث ــراوی ک ــد الســالم اله ــام عب ــه ن شــخصی ب
روایــت مــی کنــد:

» مــن کســی بــه دانایــی علــی بــن موســی الرضــا ندیــده ام و دانشــمندی را هــم ندیــده ام کــه 
غیــر از ایــن نظــر را شــهادت بدهــد. مأمــون دانشــمندانی را از ادیــان مختلــف دور هــم دعــوت مــی 
نمــود، دانشــمندانی متعصــب و تنــدرو، کــه امــام )علیــه الســالم( بــر تمامــی آن هــا چیــره مــی 
شــدند، تــا جایــی کــه حتــی یکــی از آن نبــوده کــه بــر  برتــری امــام )علیــه الســالم( و شکســت 

خــود اذعــان نکنــد.« 
)بهار، جلد49، صفحه 100 – کاشف، جلد3، صفحه 106( 

ــد،  ــم، توحی ــرآن کری ــات ق ــد تفاســیر آی ــن اســالم مانن ــورد دی ســواالت مطــرح شــده هــم در م
امامــت، البــدا، الرجعــة بــوده اســت و هــم دربــاره ی مطالبــی از تــورات و انجیــل و دیگــر ادیــان.

• اســقف مســیحی، جاثلیــق، از بحــث بــا امــام )علیــه الســالم( خــودداری مــی نمــود بــا ایــن بهانــه 
کــه » اســتدالل هــا و برهــان هایــی کــه او مــی آورد از کتــاب پیامبــری اســت کــه بــه آن اعتقــاد 

نــدارد. امــام )علیــه الســالم( فرمودنــد:
» - ای مسیحی! آیا اگر من با حرف انجیل با تو سخن بگویم قبول می کنی؟

- آیــا مــی توانــم چیــزی را کــه انجیــل گفتــه باشــد رد کنــم؟ بلــی! بــه خــدا ســوگند! قبــول مــی 
! کنم

- هر سوالی داری از من بپرس و جواب مرا بشنو.«
ــه  ــام )علی ــه. ام ــا ن ــه الســالم(  عیســی و انجیــل را قبــول دارد ی ــام )علی ــا ام جاثلیــق پرســید آی
الســالم( عیســی را بــه عنــوان پیامبــر خــدا و انجیــل تاییــد کردنــد و از بشــارت حضــرت عیســی 

ــه و کتابــش ســخن گفتنــد.  ــاره ی محمــد صلــی اهلل و علیــه و آل علیــه الســالم درب
ــالم(  ــه الس ــا )علی ــام رض ــت. ام ــان خواس ــد حرفش ــرای تایی ــندی ب ــان س ــم از ایش ــقف اعظ اس
قســمتی از انجیــل یوحنــا را خواندنــد کــه حضــرت عیســی بیــش از همــه دوســت مــی داشــتند: 
» مســیح مــرا از دیــن محمــد عــرب خبــر داد و ایــن کــه او بعــد وی خواهــد آمــد. پــس مــن ایــن 
ــد(.« ســقف اعظــم نیــز  ــاور کردن ــن خبــر را پذیرفتنــد )ب ــون دادم و آن هــا ای ــه حواری خبــر را ب

ــد.  ســخن ایشــان را تاییــد و قبــول کردن
ســپس امــام )علیــه الســالم( بــه او اثبــات کــرد کــه حضــرت عیســی )علیــه الســالم( نمــی توانــد 
خــدا باشــد، کــه معجــزه کــردن او نمــی توانــد دلیــل کافــی بــرای اثبــات چنیــن پیــزی باشــد! در 
پایــان اســقف درســتی حــرف هــای امــام )علیــه الســالم( را قبــول کــرد و شــهادت داد کــه خدایــی 
جــز خــدای یگانــه نیســت. ســپس امــام رضــا )علیــه الســالم( شــروع بــه خوانــدن بخــش هایــی از 

تــورات و انجیــل کردنــد. 
)عیون، جلد1، صفحه 141-142؛ 143-145؛ 145-146، باب 12(
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ــه  ــرد و ب ــوت ک ــودی، راس جال ــی یه ــر مذهب ــه رهب ــالم( رو ب ــه الس ــا )علی ــام رض ــپس ام • س
ــور  ــورات و زب ــه ت ــط ب ــه را فق ــه و آل ــی اهلل علی ــد صل ــوت حضــرت محم ــه نب او پیشــنهاد داد ک
داوود اثبــات کننــد. امــام )علیــه الســالم( ســخنانی از موســی )علیــه الســالم( بــرای او خواندنــد: » 
ــا  ــد:» آی ــه او ایمــان بیاوریــد!« و فرمودن ــرای شــما از بیــن برادرانتــان خواهــد آمــد، ب پیامبــری ب
شــما بــرادری غیــر اســماعیل بــرای بنــی اســرائیل و رابطــه ی خونــی آن هــا مــی شناســید؟« راس 

جالــوت صحــت ســخن موســی )علیــه الســالم(  را تاییــد کــرد.  
ــل  ــد و جه ــه دادن ــور ادام ــورات و زب ــی از ت ــش های ــح بخ ــه توضی ــالم( ب ــه الس ــا )علی ــام رض ام
ــاره ی نشــانه هــای نبــوت حضــرت موســی )علیــه الســالم(،  ــا ســوالی درب دانشــمند یهــودی را ب
آشــکار ســاختند. در مقابــل توضیحــات دانشــمند یهــودی ) کــه ادعــا نبــوت بایــد همــراه معجــزه 
ای باشــد کــه هیــچ کــس نتوانــد انجــام دهــد(، امــام رضــا )علیــه الســالم( از وی پرســیدند پــس 
چــرا یهــودی هــا بــه پیامبــران بعــد موســی، عیســی )علیــه الســالم( و محمــد صلــی اهلل علیــه و 

آلــه ایمــان نیاوردنــد، امــا جوابــی نگرفتنــد.
)عیون، جلد1، صفحات 147- 150، باب 12(

• مأمــون در برابــر فقهیــان ومجتهــدان مذاهــب مختلــف از امــام )علیــه الســالم( دربــاره ی امامــت 
ســوال پرســید. 

* به این سوال که نشانه های امامت چیست، امام پاسخ فرمودند:» کتاب و نشانه«
* به این سوال که »نشانه« چیست، پاسخ فرمودند:» علم و عبادت و نیایش«

* بــه ایــن ســوال کــه چــه کســی امــام را انتخــاب مــی کنــد، فرمودنــد:» آیــا )مــردم( معیارهــای 
امامــت و جایگاهــش در امــت را مــی شناســند تــا بتوانــد خودشــان امــام خــود را انتخــاب کننــد؟« 
ســپس ادامــه دادنــد: » امامــت از نظــر منزلــت بســیار واالتــر، از نظــر اهمیــت بســیار عظیــم تــر، 
از نظــر نظــر جایــگاه بســیار باالتــر، از نظــر قــدرت بســیار قدرتمندتــر، از نظــر عمــق بســیار عمیــق 
ــرای  ــد و امامــی ب ــی ببرن ــه آن پ ــا نظرشــان ب ــا عقلشــان ی ــر از آن اســت کــه مــردم بتواننــد ب ت

خــود انتخــاب کننــد.« 
)کافی، جلد1، باب71، نادر جامی فی فضل االمام و صفاته( 

سپس نشان دادند که تنها خدای متعال می تواند امام را تعیین کند. 
ــه او را  ــی ک ــا جای ــن ت ــام و پیــش رفت ــگاه ام ــه از جای ــه الســالم( از مبالغ ــان، امام)علی ــم زم • ه
خــدا بداننــد بــر حــذر داشــتند) هماننــد مســیحیان کــه پیامبرشــان را خــدا مــی خواننــد یــا رفتــار 
ــه و امیراالمؤمنیــن را کــه  برخــی مســلمانان(. ســپس ســخنان پیامبــر خــدا صلــی اهلل علیــه و آل

توســط پدرانشــان بــه ایشــان رســیده بــود یــادآوردی کردنــد . 
پیامبــر خــدا صلــی اهلل علیــه و آلــه فرمودنــد:» مــرا باالتــر از جایگاهــم نبریــد، چــرا کــه خداونــد 
عــز و جــل قبــل از نوبــت مــرا بــرای خدمتگــزاری انتخــاب کــرده اســت. خداونــد عــز و جــل مــی 
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فرماینــد:» انســانی فانــی کــه پــروردگار بــه او کتــاب، علــم و نبــوت اعطــا کــرده نمــی توانــد بــه 
مــردم بگویــد: » بنــدگان مــن باشــید و نــه بنــدگان خــدا...«« )آل عمــران، 3- 79( 

ــه مــن گمراهنــد و ایــن گمراهــی  ــد:» دو دســته نســبت ب  و امــام علــی )علیــه الســالم(  فرمودن
ــی کــه بیــش از  ــد و آن های ــی کــه بیــش از حــد دوســت مــی دارن اشــتباه مــن نیســت: آن های
حــد متنفرنــد و مــن در مقابــل خداونــد عــز و جــل خــود را از کســی کــه نســبت بــه مــا چنیــن 
برخــوردی دارد و مــا را بیــش از مقاممــان بــاال مــی بــرد، مبــرا مــی دارم، همــان طــور کــه عیســی 

بــن مریــم )علیــه الســالم( نیــز خــود را از رفتــار مســیحیان نســبت بــه خــود مبــرا دانســت. « 
ــه  ــی را ب ــه خدای ــه کســانی ک ــا نســبت ب ــد:» م ــه کردن ــه الســالم( اضاف ــام رضــا )علی ســپس ام
پیامبــران نســبت مــی دهنــد، یــا نبــوت و خدایــی را بــه امامــان نســبت مــی دهنــد و یــا امامــت را 

بــه غیــر امــام نســبت مــی دهنــد، در ایــن دنیــا و آخــرت، خــود را مبــرا مــی دانیــم.« 
)عیون، جلد2، صفحه 255-256، باب57 – عیون، جلد2، صفحه 1990215، باب 45( 

• و در نهایــت از ایشــان پرســیدند حجــت خــدا بــر مــردم چیســت اگــر کســی ادعــای امامــت یــا 
خالفــت یــا والیــت کنــد. امــام فرمودنــد:» عقــل، بــه تنهایــی حجتــی در برابــر خداونــد اســت، و بــه 

او ایمــان دارد و دروغ نســبت بــه خــدا را تشــخیص مــی دهــد و آن را برمــال مــی کنــد.« 
)کافی، جلد1، کتاب العاقل و الجاهل، صفحه 68(
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شهادت امام )علیه السالم(
و آخرین نمونه. شهادت ایشان است. 

اغلــب ســوالی دربــاره ی شــهادت ایشــان پرســیده مــی شــود: از آن جــا کــه امــام توســط غیــب از 
زهرآلــود بــودن دانــه هــای انگــور )یــا انــار( توســط مأمــون اطــالع داشــتند پــس چــرا آن هــا را 

خوردنــد؟ 
قبــل از آن کــه نــزد مأمــون برونــد، امــام )علیــه الســالم( بــه هرثمــه بــن عیــان )خدمتــکار مأمــون 

امــا از مریــدان امــام( فرمودنــد:
»خــوب گــوش کــن و مواظــب بــاش! ای هرثمــه! زمــان رفتــن مــن بــه ســوی خداونــد و مــن دیــدار 
مــن بــا پدرانــم فــرا رســیده اســت. کتــاب بــه پایــان رســیده  و این خــودرأی ســرکش تصمیــم دارد 
مــرا بــا انگــور و انــار دانــه شــده مســموم کنــد. ســیمی را زهرآلــود خواهــد کــرد و آن ســین را درون 
انگورهــا خــواد زد. انــار هــا هــم بــه دســت آغشــته بــه زهــر یکــی از خدمتکارانــش دانــه خواهــد 
ــار و انگــور تعــارف خواهــد  شــد تــا دانــه هــا زهرآلــود شــوند. فــردا مــرا فراخواهــد خوانــد و از ان

کــرد. از مــن خواهــد خواســت تــا آن هــا را بخــورم و مــن خواهــم خــورد.«
)عیون، جلد2، صفحه272- بهار، جلد49، صفحه 301 – کاشف، جلد3، صفحه 115(  

ــه ای از خــوردن آن هــا ســرباز زننــد؟ از آن جایــی کــه  ــا بهان ــی بهتــر نبــود ب ــا از نظــر عقالن آی
امــام )علیــه الســالم( بــا علــم غیبشــان از بــه پایــان رســیدن عمرشــان کــه خداونــد متعــال تعییــن 
نمــود خبــر داشــته انــد، برخــی ممکــن اســت بگوینــد امــام مــی توانســته از خداونــد عــز و جــل 

در خواســت کننــد کــه ایــن امــر را بــه تعویــق بینــدازد.
امــا امــام )علیــه الســالم(  راضــی بــه امــر خــدا بودنــد. و ایــن واقعــه آخریــن گــواه بــر رضــای امــام 

)علیــه الســالم(  بــه امــر الهــی بــوده اســت. 

نتیجه گیری
 امــام رضــا )علیــه الســالم( بــا اتمــام مأموریتشــان بــه ســوی پروردگارشــان بازگشــتند در حالــی 
کــه پیــام خداونــد را در امــت اســالمی زنــده کردنــد، روحــی تــازه بــه مبــارزات شــیعیان بخشــیدند 

و از مســلمین و شــیعیان بــا تثبیــت جایــگاه امامــت حفاظــت نمودنــد. 
امــام )علیــه الســالم( بــا عیــان کردنــد اهمیــت گفتگــو و مباحثــه بیــن عناصــر مختلــف جامعــه و 
بــه کارگیــری عقــل و خــرد، کــه تنهــا ابــزار بشــر بــرای حــل مســائل انــد و اجــازه مــی دهنــد تــا 

انســان و جامعــه ی انســانی بــه ســوی حقیقــت بــه کمــال  برســد.
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دکتر علی ابو الخیر
خادم فرهنگ رضوی بخش بین الملل از مصر

گفتمان تبلیغی و سیاست عقل گرایانه امام رضا علیه السالم
 

مقدمه
   سیاســت در اندیشــه امــام رضــا علیــه الســالم جزئــی جدایــی ناپذیــر از اندیشــه پــدران معصــوم 
ایشــان علیهــم الســالم بــوده کــه بــا اعــالن دعــوت پیامبــر اکــرم صلــی اهلل علیــه و آلــه آغــاز شــده. 
و در اندیشــه امــام علــی علیــه الســالم نیــز متجلــی بــود. ســوای  دیگــر ائمــه پــس از امــام حســین 
علیــه الســالم چــون امــام زیــن العابدیــن  و حتــی امــام کاظــم علیــه الســالم  ســیرت دو امــام همام 
حســن و حســین علیهمــا الســالم نیــز بــه مثابــه چراغــی بــرای سیاســت امــام رضــا علیــه الســالم 
ــه  ــام رضــا علی ــد. ام ــه نمیکن ــروزی وســیله را توجی ــز بخاطــر پی ــه ای هرگ ــوده؛ سیاســت پخت ب
الســالم بــر اســاس همــان رویکــرد تبلیغــی ربانــی پیــش رفتنــد؛ رویکــردی کــه بــر پایــه خونریزی. 
مــال انــدوزی یــا حکــم رانــی بــه منظــور تســلط تنهــا. یــا وجاهــت سیاســی اســتوار نشــده اســت 
بلکــه طلــب حکومــت نــزد ایشــان. هــم زمــان هــم وســیله اســت و هــم هــدف. وســیله ای شــریف 

بــرای هدفــی بــزرگ.
ــی  ــت عباس ــکیل حکوم ــان تش ــی زم ــرایط تاریخ ــی ش ــی/تبلیغی از برخ ــتار سیاس ــن جس  در ای
ــای  ــم الســالم. و گفتگوه ــت علیه ــل بی ــه الســالم از منظــر اه ــام رضــا علی ــل ام ــت تعام و کیفی
ــار  ــم و در چه ــر مســلمین را بررســی میکنی ــل شــده ب ــای تحمی ــال سیاســت ه گســترده در قب

ــم. ــن بحــث را پیــش میگیری محــور ای
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محور اول
خیزش های برخاسته علیه خالفت عباسی

 انقــالب هــا یــی کــه در گوشــه و کنــار حکومــت شــعله ور میشــد. از مهــم تریــن خطراتــی بودنــد 
کــه دولــت عباســیان بــا آنهــا روبــرو شــده بــود. تــا جایــی کــه مورخــان ســی انقــالب از ناحیــه 
ــال 200  ــل دوره مامون)س ــفاح و و اوائ ــن س ــه در حــد فاصــل بی ــد ک ــا را برشــمرده ان ــوی ه عل

هجــری(_ یعنــی در فاصلــه ای کمتــر از هفتــاد ســال_ بــه وقــوع پیوســته اســت
 عواملی که زمینه ساز این انقالب ها بود

    یــک اســتقراء ســریع از وضعیــت عمومــی دولــت امــوی بــه وضــوح نشــان خواهــد داد کــه عمــوم 
مــردم. آل ابــی طالــب. و بخصــوص علوییــن.  و حتــی خــود عباســی هــا. از آن حکومــت خشــمگین 

بودنــد و تمامــی ایــن ناراضــی هــا در ســاقط نمــودن آن دولــت نقــش داشــتند.
 فراخوان عباسی ها

    میتــوان گفــت ابتــدا ایــن علــوی هــا بودنــد کــه شــروع بــه دعــوت و فراخــوان مــردم نمودنــد 
و ابوهاشــم بــن محمــد بــن حنفیــه داعــی هــا را ســرو ســامان داد و منظــم کــرد و ســپس محمــد 
ــا داعــی هــا آشــنا شــد و توانســت پــس از فــوت ابوهاشــم  ــن عبــاس ب ــن عبــداهلل ب ــن علــی ب ب
بــر آنــان مســلط شــده و مســتقال در ایشــان نفــوذ داشــته باشــد. وی محمــد بــن علــی عباســی را 
بــرای خراســان برگیزیــد تــا داعــی هایــش را بــه آنجــا گســیل دارد و دســتور داد تــا از علــوی هــا 
دوری کننــد لیکــن همچنــان او و برخــی همراهانــش از عباســیین تظاهــر بــه ایــن مطلــب میکردنــد 
کــه دعــوت ایشــان بــرای علوییــن اســت و شــعارهای گنــگ و مبهمــی را بــرای مــردم علــم کــرد 
و  تــوده مــردم نیــز او را در ســاقط کــردن امــوی هــا تبعیــت کردنــد و از جملــه آن شــعارها شــعار 

رضــا از آل محمــد بــود.
 خیزش های آل ابی طالب

طالبییــن متوجــه بنــی عبــاس شــده و بــرای مقابلــه بــا ظلمشــان برخاســتند و از جملــه ایشــان 
محمــد بــن عبــداهلل بــن حســن مثّنــی معــروف بــه نفــس زکیــه بــوده کــه منصــور عباســی دوبــار 
ــر او و  ــه ب ــال غلب ــام دنب ــا حــرص تم ــه ب ــن منصــور ب ــا همی ــن بعده ــود. لیک ــت نم ــا وی بیع ب
کشــتنش بــود؛ محمــد نفــس الزکیــه در مدینــه بــه پــا خاســته بــود امــا بــرادرش ابراهیــم شــهید 

باخمــری در بصــره شــوریده بــود.
 از جملــه کســانی از آل ابــی طالــب کــه علیــه عباســی هــا بــه پــا خاســته بودنــد: حســین بــه علــی 
ــن  ــود؛ ای ــم« ب ــه »صاحــب دیل . و همچنیــن عبــداهلل محــض معــروف ب ــِخّ ــه صاحــب ف مشــهور ب
انقــالب هــا و خیــزش هــا بــا وحشــی گــری تمــام ســرکوب شــد و عوامــل آن هــا بــه شــدیدترین 
وجــه ممکــن بــه قتــل رســیدند. لیکــن همیــن عامــل خــود آتــش خشــم علیــه عباســی هــا را  در 
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قلــب هــای آل ابــی طالــب شــعله ورتــر میســاخت.
 انقالب های علویین

علوی ها در تعامل با دستگاه عباسی ها به دو طائفه تقسیم شده بودند:
اولینشــان أئمــه أطهــار علیهــم الســالم و نزدیــکان بــه ایشــان بودنــد کــه تدبیــر را در روی آوردن 
بــه آشناســاختن مــردم بــا حقائــق دیــن و انتشــار شــعائر و علــوم آن میدیدنــد؛ ایشــان راه مبــارزه 
مســلحانه را در پیــش نگرفتنــد و پیــروان خویــش را از هــر گونــه اقــدام نظامــی ای کــه شــرایطش 

هنــوز مهیــا نشــده بــر حــذر میداشــتند.
 امــا طائفــه دوم از علــوی هــا. کســانی بودنــد از نســل امــام حســن مجتبــی علیــه الســالم . کــه در 

انقــالب و عملیــات نظامــی علیــه حکومــت غالــب زمانــه شــبیه آل ابــی طالــب بودنــد.
 انقــالب هــای علوییــن در عصــر مامــون عباســی رو بــه فزونــی گذاشــت و نارضایتــی مــردم از نظــام 
ــد و در  ــرای خیــزش و تمــرد علیــه دســتگاه حاکــم بودن ــاال گرفــت و منتظــر فرصتــی ب حاکــم ب
همیــن راســتا از جملــه ایشــان ابــن طباطبــا در کوفــه خــروج کــرد و فرماندهــی لشــکرش را بــه 

ابــی الســرایا ســپرد کــه پیــروزی هایــی نیــز بــه دســت آورد.
پــس از مــرگ ناگهانــی ابــن طباطبــا. محمــد بــن محمــد بــن زیــد بــن علــی بــن حســین جانشــین 
وی در آن انقــالب شــد و ابــو الســرایا وی را در ایــن خیــزش مســاعدت نمــود؛ مامــون نیــز تالشــهای 
بســیاری بــرای ســرکوب ایــن انقــالب نمــود و بعــد از ســختی هــای فــراوان توانســت ابــی الســرایا 

را بــه قتــل برســاند.
انــی انقــالب هــای خشــونت بــار. مامــون را تــا حــد زیــادی قانــع کــرده بــود کــه بهتریــن راه حــل 
بــرای آرام ســاختن خیــزش هــای علــوی هــا و ســیطره بــر تحــرکات ایشــان ایــن اســت کــه امــام 

رضــا علیــه الســالم را از مدینــه بــه مــرو فراخوانــد و وی را ولــی عهــد حکومــت خویــش گردانــد.

انقالب های عصر مامون
اوضاع خراسان

 در دوره مامــون. خیزشــی در خراســان بــه فرماندهــی حســن الهــرش بــه پــا خاســت و وی مــردم 
ــرس  ــن مســاله ت ــه وی پیوســتند ای ــد و جمــع کثیــری ب ــرا میخوان ــه )رضــا از آل محمــد( ف را ب
مامــون را برانگیخــت؛ امــا فضــل بــن ســهل توانســت بــر ســپاه حســین بــن هــرش تســلط یابــد و 

ایــن شــخص را بازداشــت کــرده و ســپس بــه قتــل برســاند.
 اوضاع بصره

در بصــره. زیــد بــن موســی بــن جعفــر خــروج نمــود و خانــه هــای عباســیان در بصــره را بــه آتــش 
کشــید از همیــن رو بــه »زیــد النــار« نامیــده شــد. والــی عباســی هــا بــر بصــره نتوانســت مقاومــت 
زیــادی از خــود نشــان دهــد. ســپس حســن بــه ســهل لشــکری را بــه ســوی آنــان گســیل داشــت 
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و توانســت ســپاه زیــد را شکســت داده و وی را بــه اســارت بــه مــرو بــرد. 
اوضاع یمن

در همیــن دوره ابراهیــم بــن موســی بــن جعفــر در یمــن بــه پــا خاســت و اســحاق بــن موســی بــن 
عیســی عامــل مامــون در آن دیــار بــود؛ بــه محــض شــنیدن نزدیکــی ســپاه ابراهیــم بــه صنعــا. از 
تــرس بــه ســمت مکــه حرکــت کــرد و ابراهیــم نیــز بــر یمــن چیــره گشــت و هــارون الرشــید هــم 
کــه تاییــد اهــل آن را دربــاره ابراهیــم دریافــت. چــاره ای جــز بــه رســمیت شــناختن ابراهیــم بــر 

آن مناطــق ندیــد.
 اوضاع مكه

قضیــه ایــن چنیــن شــد کــه محمــد بــن زیــد بــه همــراه ابوالســرایا حســین بــن حســن بــن علــی 
بــن حســین بــن علــی معــروف بــه افطــس را بــه عنــوان والــی بــه مکــه فرســتادند. و وی نیــز داخل 

مکــه شــده و دور بیــت طــواف نمــود و در مکــه مانــد تــا اینکــه ســال بــه پایــان رســید. 
ــه  ــن جعفر_ک ــزد محمــد ب ــش ن ــی الســرایا. وی و اصحاب ــر کشــته شــدن اب ــس از شــنیدن خب پ
پیرمــرد محبوبــی نــزد مــردم بــود و از روات علــم از پــدرش امــام جعفــر صــادق علیــه الســالم نیــز 
ــا او بیعــت کننــد و هیــچ دو  ــه عنــوان خلیفــه ب ــا ب ــد و از وی خواســتند ت بشــمار میرفــت_ آمدن
نفــری در ایــن مســاله اختــالف نکننــد ولــی او از ایــن کار امتنــاع ورزیــد لیکــن دســت بــر نداشــتند 

تــا اینکــه طلــب ایشــان را اجابــت کــرد.
 دیــری نپاییــد تــا اینکــه اســحاق بــن موســی عباســی از یمــن آمــد و آل ابــی طالــب نــزد محمــد 
بــن جعفــر گــرد آمــده و مســاله را بــا وی در میــان گذاشــتند. و تصمیــم بــر آن شــد کــه خندقــی 
حفــر کننــد و اســحاق نیــز مدتــی بــا ایشــان بــه قتــال پرداخــت و دســت آخــر از نبــرد بیــزار شــد 
و بــه ســمت عــراق روانــه گشــت. در راه ســپاهی کــه هرثمــه بــه مکــه گســیل داشــته بــود وی را 
دیــده و گفتنــد: بــا مــا بازگــرد مــا نبــرد تــو را کفایــت میکنیــم و وی نیــز بازگشــته و بــا طالبییــن 
قتــال نمــوده شکستشــان دادنــد و محمــد بــن جعفــر نیــز طلــب أمــان فرســتاد و آنــان نیــز بــه وی 

امــان دادنــد و در جمــادی اآلخــر ســال دویســت عباســی هــا وارد مکــه شــدند.
اوضاع کوفه

در ســالل 199 هجــری محمــد بــن اســماعیل بــه ابراهیــم بــن حســن مثنــی خــروج نمــوده و بــه 
)رضــا از آل محمــد( و عمــل بــه کتــاب و ســنت دعــوت مینمــود؛

ــن ســهل  ــر اینکــه فضــل ب ــی ب ــدل میشــد مبن ــی رد و ب ــز ســخن های ــراق نی ــان اهــل ع در می
بــر مامــون تســلط یافتــه و همیــن روزهاســت کــه همــه امــور را بــه دلخــواه خــود مقــرر خواهــد 
ســاخت. از همیــن رو بنــی هاشــم و ســران و اشــخاص برجســته عــراق خشــمگین شــدند و اولیــن 

شــخصی کــه در کوفــه خــروج نمــود ابــن طباطبــا بــود.
انتقــال مرکــز خالفــت اســالمی بــه مــرو در بــالد خراســان نیــز نارضایتــی مــردم _و از جملــه خــود 
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عباســی هــا_ را برانگیختــه بــود؛ مــادر مامــون نیــز کنیــزی فارســی بــود و بدیــن ســبب بــزرگان 
ــان دو پســر هــارون  ــن. جنگــی کــه می ــر ای ــون را خــوش میداشــتند. عــالوه ب ــاس مام بنــی عب
_امیــن و مامــون_ درگرفتــه و بــه کشــته شــدن امیــن انجامیــده و مامــون را بــر کرســی خالفــت 

نشــانیده بــود در ایــن نارضایتــی نقــش داشــت.
در ســبک و ســنگین کــردن انقــالب هــا و جنبــش هــای تمــرد گونــه ای کــه دولــت عباســیان _بــه 
ویــژه در عصــر مامــون عباســی_ بــا آن روبــرو بــود بــه ایــن جــا میرســیم کــه علــوی هــا خطــری 
ــگ  ــود؛ جن ــرده ب ــرو ک ــد روب ــا تهدی ــت عباســی را ب ــه ارکان دول ــه نظــر میرســیدند ک مهمــی ب
ویرانگــری کــه میــان امیــن و مامــون نیــز درگرفتــه بــود ایــن دولــت را بــا ضعــف روبــرو ســاخته 
ــد و مســاعدت  ــل آن را تایی ــش داشــته و عوام ــون گرای ــه انقالبی ــه ب ــردم هــم ک ــود و عمــوم م ب
مینمودنــد و ایشــان را برتــر از رجــال دولــت میدانســتند؛ بــه ویــژه اینکــه مــردم در  ایــن انقالبیــون 
ــد و در مقابــل ظلــم ســالطین بنــی عبــاس  نوعــی شایســتگی. عــدل و زهــد را مشــاهده میکردن
و والیــان ایشــان و اختصــاص دادن امــوال را بــرای خودشــان مــی دیدنــد و اجحافشــان را در حــق 
علــوی هــا لمــس میکردنــد ولــی بــا ایــن وجــود. میبینیــم کــه علــی رغــم تاییــد ایــن انقــالب هــا 
ــه شکســت منتهــی شــد  از ســوی گــروه هــای بســیاری از مــردم. در نهایــت ایــن خیــزش هــا ب
ــا و  ــن انقــالب ه ــان ای ــی در فرمانده ــه و پختگــی کاف ــدم تجرب ــه ع ــر. ب ــن ام و شــاید ســبب ای
ناهماهنگــی بیــن ایشــان برگــردد و البتــه اختالفــات قبیلــه ای و طائفــه ای موجــود بــی تاثیرنبــود. 
 ایــن همــان شــرایطی بــود کــه پیــش روی امــام رضــا علیــه الســالم قــرار گرفتــه بــود تــا سیاســت 
ــه کار گیــرد. انقــالب پشــت انقــالب میامــد و عباســی هــا هــم  ــا عقالنیــت روش و ســلوک ب را ب
میخواســتند حکومــت خــاص خودشــان باشــد نــه پســرا علــی و علــوی هــا هــم کــه لحظــه ای از 

انقــالب دســت نمیکشــیدند و از همیــن رو در محــور دوم بحــث بــه ایــن شــرایط میپردازیــم.

 محور دوم
شرایط سیاسی عصر مامون 

 مامــون عباســی علــی رغــم اینکــه هــوش و زرنگــی خاصــی داشــت و بلکــه افضلیــت او بر تمــام رجال 
عباســی از لحــاظ علــم و دانــش و هــوش و زیرکــی عیــان بــود. لیکــن تمایــل عباســی هــا بــه بــرادرش 

امیــن بســیار بیشــتر از تمایــل آنهــا بــه مامــون بود.
 ایــن مســاله بدلیــل ایــن بــود کــه امیــن هــم از طــرف پــدر و هــم طــرف مــادر عباســی بــود. مــادرش 
زبیــده وه منصــور و خانــم دربــار عباســی هــا و پــدرش هــارون الرشــید بــود در دامــن فضــل بــن یحیی 
برمکــی کــه بــرادر رضاعــی هــارون بــود تربیــت شــده بــود و مصلحــت هــای وی را فضــل بــه ربیــع 
عــرب عهــده دار بــود لیکــن مــادر مامــون ایرانــی بــود و مربــی وی فضــل بــن ســهل بــود و از همین رو 
میبینیــم کــه هــارون ارشــید والیــت عهــدی را پــس از خــودش بــه پســرش امین میســپارد. _بــا اینکه 
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مامــون هــم در ســن و هــم در فضــل از امیــن باالتــر بــود_ و ایــن همــه بخاطــر همراهــی بــا فضــای 
عــام حاکــم بــر آن موقعیــت بــود آنگونــه کــه خــودش نیــز در بیانــی بــه ایــن امــر تصریــح میکنــد.

 پــس از بیعــت گرفتــن رشــید بــرای والیــت عهــدی امیــن. خواســت تــا نصیــب مامــون از خالفــت را 
نیــز تضمیــن کنــد. و از همیــن رو وی را ولــی عهــد پــس از بــرادرش قــرار داد و عهــد و میثــاق هایــی 
بــر آن مطلــب نوشــت و شــاهد هایــی بــر آن گرفــت و آن را در داخــل کعبــه آویخــت. همچنیــن وی را 
والیــت بــر جنــگ و امیــن را ولــی دوره صلــح خوانــد و تمامــی تجهیــزات و ســالح هایــی که در لشــگر 
بــود را بــه مامــون اعطــا کــرد. و خــود هــارون از اینکــه امــر خالفــت بــه امیــن برســد هراســناک بــود 
و لــذا میبینیــم هنگامــی کــه زبیــده همســرش بــه اعطــای تجهیــزات و اســلحه بــه مامــون از هــارون 
گلــه میکنــد. بــه او جــواب میدهــد کــه: )مــا از فتنــه پســرت بــر عبداهلل)مامــون( میترســیم نــه اینکــه 

از عبــداهلل مامــون دربــاره پســرت پــس از بیعــت بترســیم...(
 پــس از مــرگ هــارون. و تســلیم بــه خالفــت بــه پســرش امیــن. خــود امیــن مترصــد فرصتــی بــود 
تــا مامــون را عــزل کنــد _مامونــی کــه هــارون وی را از ناحیــه همــدان تــا آخــر مشــرق قلمــرو کــه 
خراســان و نواحــی آن دیــار هــم جزئــی از آن بــود را بــه وی داده بــود_ و واقعــا هــم اینــکار را کــرد و 
وی را از خلــع نمــوده و بــرای پســرش موســی کــه در آن زمــان طفلــی شــیرخوار بــود. بیعــت گرفــت 
ــه جنــگ او  ــه الناطــق بالحــق ملقــب ســاخت. ســپس علــی بــن عیســی بــن ماهــان را ب و وی را ب
گماشــت و گفــت کــه مامــون را بــه بنــد گیــر ولــی وی را نکشــید تــا نــزد مــن آریــد و بــه محــض 
اینکــه مامــون ایــن قضیــه را شــنید بــرادرش را از خالفــت خلــع کــرد و خــود را امیرالمومنیــن خوانــد 

و طاهــر بــن حســین را بــه جنــگ او فرســتاد
 درگیــری میــان ایــن دو بــرادر آغــاز شــد و تــا چیــزی نزدیــک بــه چهــار ســال نیــز ادامــه داشــت؛ 
چهارســالی کــه ممالــک را ویــران نمــود و مــردم را بــه هالکــت انداخــت؛ بغــداد پانــزده ماهــی محاصره 
و بــا منجنیــق در هــم کوبیــده شــد و خرابــی و نابــودی و ویرانــی بســیار شــد تــا اینکــه نشــانه هــای 

شــهر منــدرس شــده و فقــر و بدبختــی جمیــع ســاکنانش را در برگرفــت.
جنــگ ســختیهایش را پشــت ســر گذاشــت و پادشــاهی خــاص و خالــص بــرای مامون شــد و همــه رام 
او شــدند لیکــن خطرهایــی دولــت داخلــی وی را تهدیــد میکــرد؛ علــوی هــا از ایــن ضعــف در دولــت 
بهــره بــرداری کــرده و خیــزش هــا پشــت ســر هــم شــروع شــد و بــا هــر یــک نیــز ده هــا هــزار نفــر 
بــه پــا میخاســتند تــا وی را نصــرت رســانند؛ ایــن وضعیــت بــر مامــون گــران آمــد زیــرا بــه تازگــی از 
یــک جنــگ ویرانگــر کــه هدفــی جــز تحصیــل ملــک و خالفــت نداشــت. بیــرون آمــده بــود  و امــروز 
بــا ایــن اوضــاع کرســی خالفــت را بــا تهدیــد روبــرو میدیــد پــس چــاره چــه بــود؟ بــه چــه کســی 
اعتمــاد کنــد؟ آیــا بــه عــرب هایــی کــه فرزندانشــان را کشــته بــود و دیارشــان را بــا خــاک یکســان 

کــرده بــود؟ یــا بــه عباســی هایــی کــه زعیــم و رئیسشــان را کشــته بــود؟ 
تــازه بــا ایــن مــوج برخاســته علــوی هــا چگونــه روبــرو میشــد؟ چگونــه بقــای ســلطنتش را تضمیــن 
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کنــد؟ چگونــه جایــگاه اجتماعــی خویــش را از خطــر ســقوط حفــظ کنــد؟ مامــون یــار و یــاوری جــز 
خراســانی هــا کــه تمایــل بــه اهــل بیــت علیهــم الســالم داشــتند را کنــار خــود نمیدیــد.

پــس مامــون بایســت چــه میکــرد؟ حــا آنکــه خطرنــاک بــودن ایــن برهــه را میدانســت و بــه یقیــن 
رســیده بــود کــه رفتــن بــر راه پدرانــش کــه بــر ســرکوب و تــرور اســتوار بــود بــه ســقوط خالفتــش 

منجــر خواهــد شــد
 راه آتش بس با علوی ها

ــود  ــی ب ــوی های ــا عل ــس ب تنهــا راهــی کــه بقــای حکومــت عباســیان را تضمیــن میکــرد. آتــش ب
کــه مثــل خــاری در چشــمان رژیــم ســتمگر بودنــد و مامــون نیــز از قبــل بــه ایــن یقیــن رســیده 
بــود کــه اگــر بــه دعــوت بــه رضــا از آل محمــد تظاهــر نکنــد. حکومــت ســتم پیشــه آنــان پابرجــا 
نخواهــد مانــد؛ مامــون بایــد کاری میکــرد تــا در راضــی ســاختن عــرب هایــی کــه بالدشــان را ویــران 
ــود و راضــی کــردن خراســانی هایــی کــه وی را  ــود و بســیاری از فرزندانشــان را کشــته ب ســاخته ب
کمــک رســانیده و ســوار بــر عریکــه حکمرانــی کــرده بودنــد و همچنیــن متوقــف ســاختن انقــالب هــا 
موفقیــت حاصــل کنــد. پــس خواســت تــا بــا یــک تیــر دو نشــان بزنــد و بــر آن شــد تــا والیــت عهدی 
را بــه امــام رضــا علیــه الســالم اعطــا کنــد. امــا مامــون باهــوش بــود و میدانســت کــه امــت اســالمی و 
بویــژه علــوی هــا جــز بــا برافرشــتن پرچــم اصیــل محمــدی بــر مســند حکــم. راضــی نخواهنــد شــد و 
اگــر در ابتــدا والیــت عهــدی را بــه امــام عرضــه کنــد اهــداف گوناگــون او بــه ثمــر نخواهنــد نشســت. 
پــس بــه عرضــه خالفــت بــه امــام مبــادرت کــرده و حــال آنکــه میدانســت امــام هرگــز آن را نخواهــد 

پذیرفت.
 واقعــا چطــور امــام میتوانســت عدالــت را در زمیــن برقــرار کنــد درحالیکــه مجموعــه ای از وزراء و 
فرماندهانــی کــه بخاطــر حکومــت دستشــان بــه خــون بســیاری آلــوده شــده بــود؟ قبــول خالفتــی 
اینچنیــن مخاطــره ای بــود کــه جــز یــک بیچــاره نــادان کــه اطالعــی از امــور نــدارد کســی ســمت 

آن نمیــرود!
 عــالوه بــر ایــن کــه امــام علیــه الســالم بــه مکــر و حیلــه مامــون علــم داشــتند و کنــاره گیــری وی 
از خالفــت را جــدی نمیدانســتند و دام هــای فراوانــی را در پشــت ایــن مســاله میدیدنــد و در گذشــته 
ــه خراســان دعــوت  ــا مامــون ب ــودن ب ــرای شــریک ب ــود کــه وی را ب هــم نامــه ای از فضــل آمــده ب

میکــرد!
 معنــای شــرکت در امــر. از دو حــال خــارج نیســت. یــا مامــون خلیفــه باشــد و امــام ولــی عهــد کــه 
ظاهــر عبــارت هــم ایــن را میرســاند و ایــن بدیــن معناســت کــه مامــون از ابتــدا قصــدش اعطــای 
ــه اعطــای خالفــت مینمــود کــه  ــه خالفــت. و فقــط بدیــن دلیــل تظاهــر ب ــوده ن والیــت عهــدی ب
مــردم وی را در قامــت قدیــس هــا ببیننــد کــه بــر طبــق مذهــب. خالفــت را بــه امــام تقدیــم میکنــد 
لیکــن امــام آن را نپذیرفتــه و مامــون هــم در ایــن صــورت نــزد ســائر موالیــان و محبیــن اهــل البیــت 
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علیهــم الســالم معــذور جلــوه میکنــد؛ و یــا منظــور از شــرکت ایــن بــوده کــه امــام خلیفــه باشــد و 
مامــون ولــی عهــد آن حضــرت و در آن صــورت امــام علیــه الســالم کــه 22 ســال از مامــون بزرگترنــد 
ــد و  ــی رحلــت مینمودن ــود. پــس از مدت ــده ب ــرای قتــل ایشــان تهیــه ندی اگــر مامــون نقشــه ای ب
دســت آخــر مامــون بــا خیالــی راحــت و دلــی آرام و در حالــی کــه همــه را از خــود راضــی ســاخته و 

ســلطنتش را حفــظ نمــوده خالفــت را بدســت میگرفــت.
 علــی رغــم زیــاد بــودن شــواهدی کــه بر ســاختگی بــودن ایــن پیشــنهاد مامــون داللــت میکننــد. آیا 
معقــول مینمایــد کــه مامــون بــه ایــن آســانی از خالفــت کنــار بــرود؟! پــس چــرا جنــگ کــرد؟! چــرا 
ایــن همــه خرابــی و ویرانــی؟ چــرا هــزاران کشــته؟ چــرا هنــگام وصــول ســر بــرادرش امیــن ســجده 
شــکر بجــای آورد؟ چــرا بــه کســی کــه ســر را آورد یــک ملیــون درهــم اعطــاء کــرد؟ آیــا بخاطــر ملک 
و ســلطنت نبــود؟ و از ایــن گذشــته چــرا بــر والیــت عهدی اصــرار میکــرد؟ و چــرا هنــگام نپذیرفتنش 

تهدیــد بــه قتــل مینمــود؟ آیــا اصــال قتــل بــا اندیشــه کنــاره گیــری از خالفــت تناســبی دارد؟!
 و بســیار از شــواهد غیــر از ایــن کــه مامــون را رســوا ســاخته و از نیــات ســوء وی پــرده برمیــدارد و 
ایــن مطلــب را آشــکار میکنــد کــه او حتــی لحظــه ای هــم دربــاره کنــاره گیــری از خالفت فکــر نکرده  
و تمــام همتــش ایــن بــوده کــه در هیئــت یــک مصلــح و زاهــدی پرهیــزکار جلــوه نمایــد و بــه مــردم 
نشــان دهــد کــه وی بــرای حفاظــت از مملکتــش خالفــت را بــه اهــل آن بازگردانــده. لیکــن عقالنیــت 
امامــی کــه علــم و حکمتــش از الهــام خداونــد اســت از نقشــه هــای مامــون بــی خبــر نیســت و آن 
حضــرت نگذاشــتند کــه در قامــت یــک قدیــس ظاهــر شــود و پاســخ دادنــد: اگــر ایــن خالفــت از آن 
توســت و خداونــد آن را قــرار داده بــر تــو جایــز نیســت لباســی را کــه خداونــد آن را بــر تــو پوشــانیده 
از تــن در آورده و بــرای دیگــری قــرار دهــی. و اگــر خالفــت از آن تــو نیســت. بــاز هــم جایــز نیســت 

کــه آنچــه از آن تــو نیســت را بــرای دیگــری قــرار دهــی«!
 چهــره مامــون از جــواب قاطــع حضــرت دگرگــون شــد و گفــت: )چــاره ای نــداری جــز اینکــه ایــن 
امــر را قبــول کنــی( پــس حضــرت پاســخ دادنــد: )مــن بــه اختیار خــود ایــن کار را انجــام نخواهــم داد( 
و در نقلــی ایــن گفتگــو هــا نزدیــک دو مــاه ادامــه داشــت. کــه از رد قاطعانــه قبــول خالفــت توســط 

امــام علیــه الســالم خبــر میدهــد.
 پــس والیــت عهــدی نیرنگــی مامونــی بــود کــه بــرای آرام کــردن علــوی هــا از ســویی و از ســوی 
دیگــر بــرای پوشــاندن حقیقــت از مســلمانان مشــتاق امــام رضــا علیــه الســالم بــود تــا در صــورت 
رد ضمنــی خالفــت یــا رد آشــکار والیــت عهــدی. خلیفــه یــا ولــی عهــد شــود و مامــون بــه گونــه 
ای بنظــر برســد کــه هــر آنچــه میبایســت میکــرده کــرده و ایــن امــام علــوی هــا اســت کــه آن را 
نپذیرفــت و از همیــن جــا حــق ایشــان در خالفــت را ســاقط کنــد و امــام رضــا علیــه الســالم نیــز ایــن 
امــر را بــه خوبــی ملمــس میکردنــد و از همیــن رو در محــور ســوم بحــث بــه چگونگــی تعامــل امــام 

رضــا علیــه الســالم در قبــال ایــن امــر میپردازیــم
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 محور سوم
اندیشه سیاسی و گفتمان از منظر امام رضا علیه السالم

ــه الســالم. بســیار  ــام رضــا علی ــع ام ــه نف ــت ب ــری از خالف ــاره گی ــاره کن ــون درب ــات مام  توجیه
ــات ســازگاری نداشــت: ــد اتفاق ــا رون ــود و ب ــض ب متناق

1 - همینکــه مامــون خواســت والیــت عهــدی را بــرای امــام رضــا علیــه الســالم قــرار دهــد و نیــت 
ایــن کار را از خاطــر گذرانــد. فضــل بــن ســهل را احضــار نمــود و وی را نســبت بــه تصمیــم خویــش 
آگاه ســاخت و دســتور داد تــا بــرادرش حســن بــن ســهل را نیــز حاضــر نمــوده و هــر دو نــزد مامون 
ــرآورد نمــود و تبعــات بیــرون  ــن ســهل ایــن کار را خیلــی خطیــر ب ــد؛ پــس حســن ب گــرد آمدن
کــردن خالفــت از عباســی هــا را بــه او شناســاند لیکــن مامــون جــواب داد کــه: )مــن بــا خداونــد 
عهــد کــرده ام کــه اگــر بــه خلیفــه مخلــوع _یعنــی امیــن_ دســت یافتــم. خالفــت را بــه افضــل 
ابــی طالــب تقدیــم کنــم و مــن کســی را افضــل و برتــر از ایــن مــرد در روی زمیــن نمیشناســم...( 
پــس چگونــه ممکــن اســت کــه عهــد را بــر اعطــای خالفــت منعقــد ســاخته ولــی وفــای عهــد بــا 

اعطــای والیــت عهــدی بــوده باشــد؟
 البتــه ممکــن اســت منظــور مامــون از واگــذاری خالفــت. اعطــای والیــت عهــدی بــوده باشــد کــه 
در ایــن صــورت هــم اگــر ایــن شــخص بــه عهــد خــود وفــا کــرده. دیگــر کنــاره گیــری از خالفــت 
چــه معنایــی دارد؟ آیــا همانطــور کــه قبــال گفتــه شــد. اینهــا تنهــا نمایشــنامه ای نبــود کــه بــرای 
ارائــه بــه افــکار عمومــی ترتیــب داده شــده بــود تــا در چشــم ایشــان زاهــد وقدیســی بــه نظــر آیــد 

کــه خالفــت را بــه اهــل آن بازگردانــده اســت؟ 
ــوده کــه مامــون از طریــق ایــن کار میخواســت جــزای امــام  2- یکــی دیگــر از توجیهــات ایــن ب
علــی علیــه الســالم را در فرزندانــش عطــا نمایــد! بطــالن ایــن ادعــا پــر واضــح اســت و نیــاز بــه 
بیــان اضافــه ای نــدارد؛ زیــرا تعــداد بــاالی علــوی هــا و پیــروان ایشــان را کــه مامــون بــه قتــل 
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ــر کــذب ایــن پندارهــای بیهــوده اســت. رســانیده اســت بهتریــن شــاهد ب
ــت  ــام والی ــا در ای ــوی ه ــیاری از عل ــه: بس ــر تشــید آورده ک ــی اکب ــاب عل  نویســنده فاضــل جن
ــه مقصــد نرســیدند.  ــد لیکــن بیشترشــان ب عهــدی امــام در زمــان مامــون قصــد خراســان نمودن
و ایــن تنهــا بــه دلیــل شــهادت امــام رضــا علیــه الســالم و دســتور مامــون بــه حاکمــان و والیــان 

بــالد بــه قتــل و بازداشــت تمــام علــوی هــا بــوده اســت( 
 تــازه ایــن هــا بــدون در نظــر گرفتــن بزرگتریــن جنایــت او و قتــل امــام رضــا علیــه الســالم اســت 
کــه شــواهد بســیاری بــر آن داللــت دارنــد. از جملــه نامــه ای کــه عبــداهلل بــن حســن بــن حســن 
علیــه الســالم در جــواب نامــه مامــون نوشــت؛ نامــه ای کــه در آن مامــون بــه او اعــالم کــرده بــود 
کــه میخواهــد او را ولــی عهــد قــرار دهــد عبــداهلل نیــز در نامــه ای طوالنــی گفتــه بــود: بــا چــه 
چیــزی مــرا میفریبــی؟ بــه آنچــه کــه بــه اباالحســن خورانــدی و وی را بــه قتــل رســاندی؟!... الــخ

 در نقــل مقاتــل الطالبییــن نیــز متــن دیگــری نقــل شــده کــه شــاید نامــه ای دیگــر نیــز بــوده 
باشــد و در آن نامــه آمــده: نوشــته ات بــه مــن رســید و ایــن گونــه فهمیــدم کــه میخواهــی مــرا 
مثــل یــک شــکارچی صیــد کنــی! از بخشــش والیــت عهــدی پــس از خــودت در شــگفت شــدم. 
ــرده ای  ــان ک ــن نرســیده اســت! گم ــه م ــردی ب ــا رضــا )ع( ک ــه ب ــی کاری ک ــال میکن ــا خی گوی
ــل  ــه قت ــا آن رضــا )ع( را ب ــه ب ــور مســمومی ک ــا انگ ــک ی ــل دارم؟ در مل ــز آن تمای ــه چــه چی ب

ــخ رســاندی؟! ال
 ایــن دو نامــه مکــر و حیلــه هــای مامــون و نیــات پلیــد او را آشــکار کــرده و اقــدام وی را در قتــل 
ــوی هــا یکــی پــس از دیگــری واضــح نمــوده اســت... اهــل  ــرور عل ــه الســالم و ت ــام رضــا علی ام
دقــت و نظــر خواهنــد دیــد کــه گفتــه هــای مامــون و توجیهــات او چقــدر از حقیقــت وقایــع بــه 

دور اســت و حتــی خــود ایــن اقــوال سرشــار از تناقــض اســت.
 علل قضیه والیت عهدی و سبب پذیرفتن آن از سوی امام رضا علیه السالم

ســابقا گذشــت کــه مامــون عباســی حیلــه هــای سیاســی و اهــداف متعــددی داشــت که میخواســت 
از طریــق اعطــای والیــت عهــدی بــه امــام علیــه الســالم بــه آنهــا دســت یابــد؛ از ایــن رو میبینیــم 
حضــرت آن والیــت را بــا قاطعیــت تمــام رد کردنــد تــا جایــی کــه تهدیــد بــه قتــل شــدند و در 
ــرای پذیرفتــن آن  ــود کــه از روی اکــراه آن را پذیرفتنــد وشــرایطی عدیــده ای را ب ایــن هنــگام ب
قــرار دادنــد؛ آنگونــه کــه گذشــت. ایــن بدیــن معناســت کــه حضــرت بــرای خالصــی از اینچنیــن 
ــه  ــود ک ــزی ب ــر واداشــت همــان چی ــن ام ــر ای ــه ایشــان را ب ــد و آنچــه ک ــی آن را پذیرفتن والیت
جدشــان امیرالمومنیــن علیــه الســالم را بــرای دخــول در آن شــورا مجبــور ســاخته بــود. و خــود 

آن حضــرت بــه ایــن مطلــب تصریــح داشــته انــد.
بــرای اینکــه مســاله واضحتــر شــود بــه تفصیــل بــه مهمتریــن اســباب و انگیــزه هایــی _که مامــون را 
بــر آن داشــته بــود تــا والیــت عهــدی را بــه امــام رضــا علیــه الســالم اعطــا کنــد_  خواهیــم پرداخــت. 



گزارش عملکرد بخش بین الملل چهاردهمین جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم( 110

1 - مامــون میدانســت کــه مرکــز خطــری کــه کیــان حکومتــش را تهدیــد میکنــد وجــود مقــدس 
ــالم  ــم الس ــن علیه ــه معصومی ــر ائم ــه اگ ــت ک ــوب میدانس ــود و خ ــالم ب ــه الس ــا علی ــام رض ام
نباشــندجامعه بــه بلــوغ فکــری و سیاســی نخواهــد رســید و از همیــن رو خواســت تــا بــا زیــر نظــر 
ــه نحــوی کــه از اخبــار آن حضــرت  داشــتن آن حضــرت خطــر وجــود ایشــان را محــدود کنــد ب
ــالش  ــون  ت ــن مام ــر ای ــالوه ب ــد؛ ع ــا پیروانشــان کاهــش ده ــاط ایشــان را ب ــوده و ارتب ــع ب مطل
داشــت تــا مهمتریــن چهــره هــای موالیــان مرتبــط بــا امــام رضــا علیــه الســالم را شــناخته و در 

نتیجــه بــه آســانی بتوانــد ایشــان را ســر بــه نیســت کنــد.
مامــون عباســی خــود هنــگام ســرزنش عباســی هــا بــه خاطــر اقدامــات وی در بیعــت بــا امــام رضــا 
علیــه الســالم در جوابــی کــه بــه حمیــد بــن مهــران و برخــی از عباســی هــا خطــاب کــرده بــود بــه 
ایــن حقیقــت اشــاره کــرده و گفتــه بــود: )... ترســیدیم کــه اگــر او را بــر ایــن حالــت واگذاریــم از 
جانــب او مســائلی بــر مــا ســرازیر شــود کــه نمیتوانیــم مانــع آن شــویم و امــوری بــر مــا وارد آیــد 

کــه طاقــت آن را نداشــته باشــیم...(1
از جملــه ایــن اقدامــات نظارتــی مامــون میتــوان بــه ارســال برخــی کنیزهــا بــرای امــام رضــا علیــه 
الســالم بــه عنــوان هدیــه اشــاره کــرد2 و دأب مامــون بــر ایــن بــوده کــه خادمــه هــا را در پوشــش 
هدایــا گســیل میداشــت تــا وی را خبرهــای هــر کســی را کــه میخواســت مطلــع ســازند... و مامــون 

بــرای تــک تــک افــراد جاســوس و خبرچینــی گماشــته بــود.3
ــکار عمومــی میدانســت خالفــت غصــب شــده اســت و اهــل بیــت علیهــم  2 – از آنجایــی کــه اف
ــت خــود و پیشــینیانش  ــه خالف ــن کار ب ــا ای ــا ب ــون خواســت ت ــد. مام ــه خالفتن الســالم احــق ب
مشــروعیت ببخشــد. چــرا کــه وجــود امــام علیــه الســالم در خالفــت مامــون حاکــی از مشــروعیت 
آن بــود و در نتیجــه حکومــت خلفــای ســابقی هــم کــه خالفــت مامــون از آنــان منبعــث شــده بــود 
دارای مشــروعیت میشــد و بــا ایــن وجــود –بــه خیــال مامــون – توانســته بــود تــا دو محــور اصلــی 
کــه پیــروان و موالیــان ایشــان بــر آن تاکیــد داشــتند _یعنــی مظلومیتــی کــه در ســلب خالفــت 
از ائمــه اطهــار علیهــم الســالم تجســم یافتــه بــود و قداســتی کــه در زهــد و کنــاره گیــری ایشــان 

و دوری از فعالیــت در حکومــت هــای جائــر و ظالــم متبلــور شــده بــود_ از اســاس ویــران کنــد.
3 – از بیــن بــردن مبــارزات شــیعی کــه پایــه هــای حکومــت مامــون را سســت کــرده بــود و در 
ــر  ــای بســیاری از ه ــزش ه ــود. خی ــد ب ــراه نیازمن ــی و هم ــه حام ــدیدا ب ــش ش ــه حکومت زمانیک
طــرف علیــه او برخاســته بودنــد و همــه اینهــا در زمانــی اتفــاق افتــاده بــود کــه خانــدان عباســی 
ــود.  ــرادرش مامــون رخ داده ب ــود و جنــگ هــای خونینــی میــان او و ب ــاره شــده ب هــا چندیــن پ

1- عیون أخبار الرضا )ع(: ج2 ت41 ح1. 
2- البحار:  ج49 ص164

3- انظر حیاة اإلمام الرضا – جعفر مرتضی العاملي ص213 
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مامــون خواهــان آن بــود تــا حضــرت را بــه مثابــه برگــه برنــده ای بــرای کنــار آمــدن بــا علــوی هــا 
در دســت داشــته باشــد و از امــواج پــی در پــی خیــزش هایــی _کــه داشــت پایــه هــای مملکتــش را 
خــرد میکــرد_ خالصــی یابــد؛ بــا بدســت گرفتــن والیــت عهــدی از ســوی امــام رضــا علیــه الســالم 
ــرا نمیتوانســتند علیــه کومتــی قیــام کننــد کــه امــام علیــه  خــروش علــوی هــا آرام میگرفــت. زی
الســالم یکــی از افــراد آن حکومــت اســت؛ میتــوان گفــت مامــون بــا ایــن بــازی سیاســی. در متوقــف 
ســاختن ایــن خیــزش علــوی موفــق شــد و تاریــخ اشــاره ای بــه خیزشــی برخاســته در دوره والیــت 

عهــدی امــام رضــا علیــه الســالم نداشــته اســت. 
ــد؛  ــه بزن ــدرت تکی ــر عریکــه ق ــدون همراهــی شمشــیرهای خراســانی نمیتوانســت ب ــون ب 4 – مام
ــد  ــوده و وی بای ــم الســالم برخــودار ب ــت علیه ــه اهــل بی ــای ب ــش ه ــه از گرای ــی ک خراســانی های
کاری میکــرد کــه هــم عــرب هایــی کــه مردانشــان را کشــته و سرزمینشــان را ویــران ســاخته راضــی 
میســاخت و هــم یــاران خراســانی خویــش را نگــه میداشــت؛ ایــن همــان چیــزی بــود کــه بــه نقشــه 
والیــت عهــدی منجــر شــد و بالطبــع زمانــی کــه خراســانی هــا دریافتنــد ولــی عهــد مامــون امــام 
رضــا علیــه الســالم اســت و عــرب هــا هــم وقتــی بــا چشمانشــان دیدنــد کــه جنــگ بــا ایشــان بخاطر 
حکومــت و ســلطنت نبــوده و تنهــا بــرای خدمــت بــه امــت اســالمی و در نظــر داشــتن مصالــح آنــان 
در گرفتــه بــود. دیگــر بــه صداقــت و قداســت مامــون پــی خواهنــد بــرد و خواهنــد دیــد بــا اینکــه 
مامــون مــرو را پایتخــت حکومتــش قــرار داده امــا هرگــز میــان ایرانــی هــا و غیــر ایرانــی هــا تمایــزی 
قائــل نمیشــود و هــرگاه اصــالح امــت را در خــارج ســاختن امــارت از بنــی عبــاس باشــد. وی ایــن کار 

را خواهــد کــرد و در ایــن امــر بــر خــالف رویــه پــدران و گذشــتگانش عمــل کــرده اســت
5 – از آنجایــی کــه مــادر مامــون مراجــل فارســیه اســت و مــودب و معلــم وی فضل بن ســهل فارســی 
اســت و پایتختــش مــرو اســت و عــالوه بــر ایــن بســیاری از عــرب هــا و رئیــس و رائــد ایشــان امیــن 
)بــرادرش( را بــه قتــل رســانده بــود و سرزمینشــان را ویــران ســاخته بــود. وی موقعیــت اجتماعــی 
ــود و از ناحیــه اعــراب و عباســی هــا و حتــی ســایر  ــام شــده ب بســیار پایینــی داشــته و بســیار بدن
مــردم نیــز مطــرود گشــته بــود؛ غــرض مامــون بــا اجرایــی کــردن ایــن نقشــه _یعنــی اعطــای والیــت 
عهــدی بــه امــام رضــا علیــه الســالم_  بازگردانــدن موقعیــت اجتماعــی خویــش بــود و تــالش داشــت 
ــا ایــن  تــا معنویــت و شــهرت بســیاری را بــرای خــود دســت و پــا کنــد. زیــرا طبیعــی بــود کــه ب
کار. اگــر همــه مــردم هــم او را نســتایند. بســیاری از آنــان وی را بخاطــر انتخــاب شــخصیتی عالــی 
و مقــدس و از نــوادگان پیامبــر اکــرم صلــی اهلل علیــه و آلــه بــرای بــه دســت گرفتــن ایــن منصــب 
عظیــم خواهنــد ســتود. و ایــن در حالــی اســت کــه حتــی بــرادر و پســرانش را از ایــن امتیــاز محــروم 

ســاخته بــود. 
6 – مامــون خیــال میکــرد کــه خواهــد توانســت تــا از طریــق ایــن کار امــام را مستشــاری بــرای رو 
بــه راه کــردن خالفتــش ســاخته و در نتیجــه خواهــد توانســت هرگونــه سرکشــی یــا جنبــش مخالفی 
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کــه ســعی در برانــدازی حکومتــش را داشــته باشــد. نابــود ســازد. و همه اینهــا اوال بخاطر حرمت بســیار 
عظیمــی بــود کــه حضــرت از آن برخــوردار بــوده انــد و ثانیــا بــه دلیــل ذکاوت و علم و شــناخت ایشــان 

در کیفیــت اداره امــور بصــورت صحیــح بود. 
از مجمــوع آنچــه بیــان کردیــم ایــن نکتــه اســتفاده میشــود کــه تمــام هــدف مامــون از ایــن کار تــالش 
بــرای نگهداشــتن ملــک و ســلطنت خویــش بــوده و ابــدا مســاله انتقــال خالفــت مطــرح نیســت بلکــه 

عکــس ایــن مطلــب صحیــح اســت.

گفتگوهای افشاگرانه امام رضا علیه السالم پیرامون مساله والیت عهدی
   پــس از آنکــه مذاکــرات دربــاره منصــب خالفــت بــه شکســت انجامیــد و بــا رد پذیرش ایــن منصب از 
ســوی امــام علیــه الســالم _بــه دلیــل آگاهــی ایشــان از ظاهرســازی هــا و نقشــه هــای سیاســی مامون_ 
شــخص مامــون اینگونــه شــروع بــه عرضــه منصــب والیــت عهــدی کــرد و ابــراز داشــت: )اگــر خالفــت 
را قبــول نمیکنــی و بیعــت مــن بــا خــود را نمیپذیــری پــس ولــی عهــد مــن بــاش تــا خالفــت پــس از 
مــن از آن شــما باشــد...(  امــام علیــه الســالم ایــن درخواســت را نیــز بــا قاطعیــت تمــام رد کردنــد. زیــرا 
از تمامــی اغــراض پشــت پــرده مامــون آگاه بودنــد و میدانســتند کــه تمــام خواســت او تثبیــت پایــه 
هــای ســلطنت خویــش اســت؛ نصوصــی کــه داللــت بــر رد ایــن مســاله از ســوی حضــرت دارند بســیار 
زیــاد اســت و در ارشــاد شــیخ مفیــد پــس از نقــل عرضه خالفت بــر امــام و رد آن از ســوی ایشــان آورده 
کــه مامــون در جــواب نامــه ای بــه آن حضــرت گفتنــد: اگــر از چیــزی کــه بــر تــو عرضــه کــردم ســر 
بــاز بزنــی چــاره ای نیســت جــز اینکــه ولــی عهــد مــن باشــی. لیکــن امــام رضــا علیــه الســالم شــدیدا 
از ایــن مســاله ســر بــاز زده و مامــون حضــرت را بــه نــزد خویــش فراخوانــد و بــا ایشــان خلــوت نمــود 
و فضــل بــن ســهل هــم بــا او بــود و در مجلــس جــز ایشــان کســی نبــود و در ایــن وقــت بــه حضــرت 
گفــت کــه مــن بــر آنــم تــا امــر مســلمین را بــر گــردن شــما بنهــم و هــر چــه بــر گــردن مــن اســت بر 
عاتــق شــما قــرار دهــم )کنایــه از اعطــای خالفــت( پــس امــام رضــا علیــه الســالم فرمودنــد: )معــاذاهلل_ 
ای امیرالمومنیــن_ مــن طاقــت و نیرویــی بــرای ایــن امــر نــدارم( پــس مامــون گفــت: مــن والیــت عهد 
را بعــد از خــودم بــرای شــما قــرار میدهــم... حضــرت در جوابــش فرمودنــد: )مــرا از ایــن امــر معــاف 
بــدار ای امیرالمومنیــن( لیکــن مامــون ســخنی شــبیه تهدیــد متوجــه امــام ســاخته و در کلماتی چنین 
گفــت کــه عمــر بــن خطــاب شــورا را در شــش نفــر قــرار داد کــه یکــی از آنــان جــد شــما امیرالمومنین 
علــی بــن ابــی طالــب بودنــد و دربــاره مخالــف ایشــان شــرط کــرد کــه گردنــش را بزننــد و چــاره ای 
جــز قبــول خواســته مــن نداریــد زیــرا مــن راه گریــزی از آن نمیبینــم. پــس امــام رضــا علیــه الســالم 
فرمودنــد: )مــن خواســته تــو دربــاره والیــت عهــدی را اجابــت میکنــم تنهــا بــه ایــن شــرط کــه امــر و 
نهــی ای نکــرده و حکــم و قضاوتــی ننمایــم و والیــت و عزلــی نکنــم و هیــچ چیز وضــع موجــود را تغییر 

ندهــم( و در آخــر مامــون تمامــی شــروط امــام را پذیرفــت.
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ترکمنستان
بزرگداشت دهه  کرامت برای ایرانیان مقیم

جشــنواره امــام رضــا)ع( همزمــان بــا ســالروز والدت ثامــن االئمــه علــي بــن موســی)ع( در محــل 
قدمــگاه آن حضــرت در مــرو قدیــم بــا محوریــت »گفت وگــو و عقالنیــت در ســیره امــام رضــا)ع(« 
ــی و  ــی فرهنگ ــه همــت رایزن ــام ب ــام هم ــدادگان و شــیفتگان آن ام ــم دل ــل عظی ــا حضــور خی ب
مشــارکت ســفارت و کنســولگری جمهــوری اســالمی در ترکمنســتان در شــهر مــرو برگــزار گردیــد.

ــترده  ــور گس ــا حض ــور ب ــاط کش ــي نق ــرکت کنندگان از اقص ــه ش ــکوه ک ــنواره باش ــن جش در ای
ــي از  ــده اعزام ــژاد نماین ــي ن ــاي روحان ــد، آق ــم داده بودن ــه مراس ــور و نشــاط خاصــي ب ــود ش خ
کشــورمان، ســفیر ج.ا.ایــران در ترکمنســتان، رایــزن فرهنگــي ج.ا.ایــران در ترکمنســتان و دو تــن از 
شــخصیت هاي علمــي کشــور ترکمنســتان پــس از تبریــک و تهنیــت ایــام دهــه کرامــت و تعارفــات 
معمــول بــه ایــراد ســخنراني پرداختنــد و از جهــات و زوایــاي گوناگــون، زندگــي و شــخصیت امــام 
رضــا)ع( را مــورد بحــث و بررســي قــرار دادنــد و اهمیــت و جایــگاه رفیــع مــرو را در تاریــخ تبییــن 

و تشــریح کردنــد. 
ــن  ــز در ای ــتان نی ــوم ترکمنس ــی عل ــناس آکادم ــمند سرش ــق و دانش ــوف، محق ــوالد اکای  اوراز پ
جشــنواره بــه حضــور حضــرت امــام رضــا)ع( در مــرو و تحــوالت آن دوران پرداخــت و تصریــح کــرد 
کــه در اولیــن جلســه عمومــی امــام رضــا)ع( در مــرو حــدود 35 هــزار نفــر حضــور داشــتند کــه این 
موضــوع نشــان از عالقــه مــردم  بــه آن حضــرت بــوده اســت و مــردم بیشــترین بهــره را از وجــود 

ــد. ــارک ایشــان برده ان مب
ــه  ــزوه اي را ک ــق آباد، ج ــران در عش ــفارت ج.ا.ای ــی س ــزن فرهنگ ــنواره رای ــن جش ــان ای در جری
دربــاره امــام رضــا)ع(  بــه دو زبــان فارســي و ترکمنــي تهیــه گردیــده بــود بــه رســم یادبــود بــه 

تمامــي حضــار پیشــکش کــرد. 
ایــن جــزوه کــه عنــوان آن »امــام رضــا)ع( محبــوب مــردم ترکمــن« اســت، عبــارت از بخش هــای؛ 
ــه  ــرو ب ــردم م ــاداری م ــام رضــا)ع(«، »وف ــان ام ــرو میزب ــرو«، »م ــام رضــا)ع( در م »جشــنواره ام
حضــرت رضــا)ع(«، »حرکــت امــام رضــا)ع( در مــرو« و »گوشــه ای از اخالقیــات آموزنــده حضــرت 

ــد. ــا)ع( « می باش ــام رض ام
مــرو قدیــم در دهــه آخــر ســال 200 هجــری پایتخــت حکومــت اســالمی بــود. منــزل امــام هشــتم 
در محلــی معــروف بــه کاخ مأمون  الرشــید قــرار دارد و حضــرت رضــا)ع(  در مــدت 2 ســالی کــه در 
مــرو اقامــت داشــتند، قســمت  های مجلــل کاخ مأمــون را بــرای ســکونت انتخــاب نکردنــد بلکــه در 

گوشــه  ای از حیــاط کاخ در منزلــی معمولــی زندگــی می کردنــد.
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ــراب شــدن آن  ــال   ها و خ ــم گذشــت س ــان، علیرغ ــخ  نویســان و جغرافی  دان ــق تاری ــه تحقی ــا ب بن
کاخ مجلــل، آثــاری از خانــه آن حضــرت باقــی مانــده کــه در بیــن مــردم ترکمنســتان بــه »قدمــگاه 

حضــرت امــام رضــا)ع(« معــروف اســت.
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سوریه
والدت حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا)ع( در سوریه

• نمایشگاه شمس الشموس در حرم مطهر در طول ایام ده روزه.
• پخش فیلم های متناسب با دهه کرامت 

• تهیــه و اهــدای هدایــای متبــرک حــرم مطهــر رضــوی و آســتان قــدس و توزیــع آن در ســوریه ) 
زینبیــه ، حــرم مطهــر حضــرت رقیــه )س( ، اســتان الذقیــه ، مدرســه یوســفیه و ...(

• جشــن میــالد حضــرت ثامــن الحجــج)ع( در الذقیــه بــا ســخنرانی وابســته  فرهنگــی جمهــوري 
اســالمي ایــران، شــعر خوانــي شــعرا، ســخنرانی عالمــه ســید ایمــن زیتــون

• جشــن میــالد حضــرت ثامــن الحجــج در مجمــع الرســول األعظــم )ص( الذقیــه، پخــش فیلــم 
یــادگار طــوس، شــعر خوانــي شــعرا و ســخنرانی رایــزن فرهنگــي جنــاب آقــاي رنجبــر شــیرازی .

• جشــن میــالد در ســفارت جمهــوری اســالمی ایــران بــه دعــوت ســفیر و بــا حضــور میهمانــان بــه 
همــراه ســخنرانی ســفیر، مداحــی، اهــدای هدایــا بــه میهمانــان رضــوی و پذیرایــی.

• نصــب 24 ســاعته پرچــم حــرم مطهــر رضــوی بــر روی ســاختمان ســفارت جمهــوری اســالمی 
ایــران بــه ابتــکار ســفیر .

• جشن ویژه میالد ثامن الحجج)ع( در شهرک های آزاد شده نبل و الزهرا.
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افغانستان
برگزاري برنامه های دهه کرامت در کابل

ــا برگــزاری محافــل جشــن و ســرور و  ــه مناســبت فرارســیدن ایــام دهــه کرامــت جشــن هایي ب ب
ــل آغــاز شــد. ایــن برنامه هــا در 4 نقطــه  ــه طــور رســمی در کاب برپایــی نمایشــگاه های رضــوی ب
شــهر کابــل بــا همــکاری شــورای عالــی قــرآن افغانســتان، مرکــز فرهنگــی هنــری نمارســانه و مرکز 
ــه، نمایشــگاه رضــوی در  ــده اســت. در نخســتین برنام ــزار گردی ــج( برگ ــان )ع ــام زم فرهنگــی ام
مرکــز شــورای عالــی قــرآن افغانســتان برپــا شــد و بــا نمایــش بیــش از 50 تابلــو بــه معرفــی ســیره 
رضــوی پرداخــت کــه مــورد اســتقبال فــراوان قــرار گرفــت. ایــن نمایشــگاه در ســه نقطــه دیگــر 
کابــل هــم برپــا گردیــده اســت. ضمــن آن کــه روزهــای پنــج شــنبه و جمعــه هــم کابــل میزبــان 

کاروان خادمیــن حــرم رضــوی بــوده اســت.
• برپایی نمایشگاه فرهنگی هنری امام رضا )ع( در مسجد جامع امام زمان )عج( کابل
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ایــن نمایشــگاه شــامل غرفــه تولــد امــام رضــا)ع( و حضــرت معصومــه)س( در مدینــه، غرفــه امــام 
ــل و  ــو،  مناظــره علمــی و والیتعهــدی، اشــعار دعب ــن آه ــه، ضام ــردم مدین ــا م رضــا )ع(؛ وداع ب
ــژه  ــام رضــا)ع(  وی ــه ام ــه ب ــی، نام ــزار قرآن ــرم اف ــاب هــای دینــی و ن ــام رضــا)ع(، کت شــهادت ام
ــه امــام  خواهــران و نقاشــی بــرای کــودکان، زندگانــی امــام رضــا)ع( بــه روایــت تصویــر و نامــه ب
رضــا)ع( ویــژه بــرادران، نمــادي از عبادتــگاه حضــرت معصومــه)س( و والیــت محــور توحیــد بــود و 
در قســمت دیگــری از نمایشــگاه پخــش مســتقیم مراســم والدت امــام رضــا)ع( از مشــهد مقــدس 

و نمایــش تصاویــر حــرم امــام رضــا)ع( قــرار داشــت.
حدود بیست هزار نفر از این نمایشگاه بازدید نمودند. 

• برگزاری مراسم اختتامیه نمایشگاه فرهنگی و هنری امام رضا)ع(
• برگزاری مراسم جشن میالد امام رضا)ع( توسط مرکز فرهنگی امام زمان)عج( 

• حضور هیئت خادمین حرم امام رضا )ع( در برنامه تلویزیونی شبکه تمدن
ــام  ــری ام ــی- هن ــگاه فرهنگ ــاح نمایش ــه )س( و افتت ــرت معصوم ــالد حض ــن می ــی جش • برپای

ــتان ــی افغانس ــی قرآن ــورای عال ــوی ش ــا)ع( از س رض
• برپایــی محفــل شــب شــعر خورشــید روشــنایی و نمایشــگاه فرهنگــی هنــری امــام رضــا )ع( در 

موسســه فرهنگــی هنــری نمــا رســانه 
• برگــزاري مســابقات قرآنــي در حاشــیه نمایشــگاه فرهنگــي و هنــري امــام رضــا )ع( توســط مرکــز 

فرهنگــي امــام زمــان )عــج(
ــز مســابقه کتبــی امــام رضــا)ع( از ســوی  • برپایــی جشــن میــالد امــام رضــا )ع( و اهــدای جوای

مجمــع فرهنگــی اجتماعــی والعصــر 
• برپایــی جشــن میــالد امــام رضــا )ع( در مســجد مالــک اشــتر غــرب کابــل بــا حضــور خادمــان 

حــرم امــام رضــا )ع(
• برپایی جشن میالد امام رضا)ع( در دارالقرآن حضرت زینب کبری)س(

ــز آموزشــی  ــر در مرک ــه )س( وروز دخت ــد حضــرت فاطمــه معصوم ــی داشــت ســالروز تول • گرام
ــور فرهنگــی صــراط ن

• گرامــی داشــت میــالد باســعادت حضــرت فاطمــه معصومــه )س( و هفتــه کرامــت از جانــب کانــون 
فرهنگــی فجــر در غزنی

• مراسم گرامی داشت والدت حضرت معصومه)س( توسط مدرسه علمیه قائم  آل محمد )ص(
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پاکستان
مراسم رونمایي کتاب ”امام رضا)ع( و مشهد“ در پاکستان

ــه  ــام ده ــبت ای ــه مناس ــگ ب ــه فرهن ــا )ع( و مشــهد“  در محــل خان ــام رض ــاب ”ام ــي کت رونمای
ــد.  ــزار ش ــدی برگ ــت راولپن کرام

کتــاب ”حضــرت امــام رضــا )ع( و مشــهد“ اثــر محمــد رفیــق مغــول اســت کــه اخیــراً بــه زبــان اردو 
بــراي عالقــه منــدان، زائــران و عاشــقان آن حضــرت چــاپ و منتشــر شــده اســت. 

ــرت  ــور حض ــارگاه من ــرم و ب ــر ح ــس از تصاوی ــگاه عک ــک نمایش ــم ی ــن مراس ــا ای ــان ب ــم زم ه
ــورد  ــه م ــد ک ــزار گردی ــز برگ ــدي نی ــران راولپن ــگ ج.ا.ای ــه فرهن ــکاري خان ــا هم ــوي)ع( ب رض

ــت. ــرار گرف ــدگان ق ــرکت کنن ــتقبال ش اس
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ــام رضــا )ع( در  ــی ام ــا مشــارکت مرکــز قرآن ــا شــکوهی ب ــس ب ــه مناســبت دهــه کرامــت مجل ب
ــد. ــزار گردی ــاه برگ ــرداد م ــخ شــانزدهم م ــه پاکســتان در تاری کویت

اقدامات رسانه اي:
ــه ســفارش رایزنــي  انعــکاس مقــاالت تهیــه شــده در خصــوص حضــرت فاطمــه معصومــه )س( ب

ــه: ــه از جمل ــر االنتشــار کویت ــاي کثی ــران در روزنامه ه ــوري اســالمي ای فرهنگــي جمه
آواز نســل نــو ، آزادی و ســاالر بــه قلــم آقایــان عرفــان، نجفــی وعــارف حســین بــه چــاپ رســیده 

اســت.
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برگزاری مراسم جشن والدت حضرت فاطمه معصومه )س( وروزدختر
در مکتب پنج تن)ع(

 با حمایت خانه فرهنگ کویته، مراسم باشکوهی در محل مدرسه عصری پنج تن)ع(  برگزار گردید.
برگزاری جشن والدت امام رضا)ع(با جلسه عمامه گزاری فارغ التحصیالن

در شهر اسكردو

برگزاری جشن های دهه کرامت و همچنین همایش های منطقه ای توسط گروه های مبلغین 
جامعه المصطفی در مناطق مختلف پاکستان

گروه مرکز تحفظ اقتدار اسالمی
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پاکستان گروه المصطفی فوندیشن
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پاکستان گروه تبلیغی شهید عارف حسینی

گروه تبلیغي سخن والیت سنده پاکستان
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گروه نورالقرآن پاکستان
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گروه معارف اهل بیت)ع( پاکستان

گروه فدائیان حرم پاکستان
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پاکستان گروه مبلغان جعفریه منطقه سند

پاکستان گروه جامعه روحانیت بلتستان
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پاکستان گروه االیمان
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تاجیکستان

همزمــان بــا آخریــن روز دهــه کرامــت، مراســم جشــن میــالد امــام رضــا)ع( در ســفارت جمهــوری 
ــی  ــتان ط ــورمان در تاجیکس ــی کش ــزن فرهنگ ــد. رای ــزار ش ــتان برگ ــران در تاجیکس ــالمی ای اس
ــران و نیــز وجــود مضجــع شــریف ایــن  ــه ای ــه اهمیــت حضــور ســفر امــام رضــا)ع( ب ســخنانی ب
امــام همــام در ایــران پرداختــه و ایــن مــکان مقــدس را یکــی از دالیــل توجــه ایرانیــان بــه میــراث 

معنــوی امامــان معصــوم)ع( برشــمرد. 

در پایــان مراســم یــک گــروه موســیقی تاجیــک بــا اجــرای چنــد قطعــه موســیقی فضــای شــادمانه 
ای را بــه ایــن جشــن بخشــید. در حاشــیة مراســم، نمایشــگاهی از عکــس و پوســتر دربــارة امــام 

رضــا)ع( ارســالی از طــرف بنیــاد بیــن المللــی امــام رضــا)ع( نیــز برپــا شــده بــود.
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تایلند
برنامه مولودی خوانی به مناسبت تولد حضرت معصومه )س(

در رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران –بانكوک

ــد حضــرت معصومــه کریمــه اهــل بیــت،  ــه آغــاز دهــه کرامــت و پاسداشــت روز تول ــا توجــه ب ب
دخــت گرامــی هفتمیــن پیشــوای آســمان والیــت و امامــت حضــرت موســي بــن جعفــر )ع(، برنامــه 
مولــودی خوانــی بــه ایــن مناســبت در شــب پنــج شــنبه چهــارم آگوســت برابــر بــا 1395/5/14 در 

رایزنــی فرهنگــی ج.ا.ایــران در تایلنــد برگــزار شــد. 
ــم  ــان مقی ــواده هایشــان و ایرانی ــا خان ــران ب ــان ســفارت ج.ا.ای ــی از کارکن ــن مراســم جمع  در ای

حضــور داشــتند. 
ــه بســیار  ــان ســفارت ک ــودی توســط یکــی از کارکن ــل و اجــرای مول ــای کمی ــت دع ــد از قرائ بع
ــود، حجــت االســالم کریمــی مســوول نمایندگــی جامعــه المصطفــی بانکــوک  ــرا و مناســب ب گی
طــی ســخنرانی ضمــن تبریــک ایــام، بــه معرفــی ایــن بانــوی بــزرگ عالــم تشــیع و جایــگاه رفیــع 
ــا بــرادر بزرگوارشــان امــام علــی  علمــی ایشــان پرداخــت و رابطــه عمیــق و پــر محبــت ایشــان ب

ــد.  ــن موســی الرضــا )ع( را تشــریح فرمودن ب
ــه ســواالت برخــی از حضــار در خصــوص حضــرت  ــز ب ــی ســخنرانی نی همچنیــن در بخــش پایان

ــد. ــه )س( و نحــوه شــهادت ایشــان پاســخ دادن معصوم
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آذربایجان
بزرگداشت دهه  کرامت برای ایرانیان مقیم

بــه مناســبت ایــام مبــارک »دهــه کرامــت«  مراســم بــا شــکوهی درســه شــهر بــزرگ جمهــوری 
آذربایجــان برگــزار گردیــد و پرچــم مبــارک گنبــد ثامــن االئمــه حضــرت امــام رضــا)ع( در معــرض 

دیــد و زیــارت عاشــقان و محبــان آن حضــرت قــرار گرفــت.
بــا هماهنگــی هــای بعمــل آمــده از ســوی رایزنــی فرهنگــی کشــورمان در باکــو بــا اداره مســلمانان 
ــان و ســفیران رضــوی در شــهرهای لنکــران، ســومقاییت و باکــو ضمــن حضــور در  ــاز، خادم قفق
مســاجد جامــع ایــن شــهرها بــا اجــرای مراســم ســخنرانی و مولــودی خوانــی وزیــارت بــارگاه امــام 

هشــتم از راه دور نســبت بــه بزرگداشــت ایــن ایــام همــت گماشــتند.
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ارمنستان
جشن والدت با سعادت حضرت علی بن موسی الرضا)ع( در مسجد جامع کبود ایروان

ــه اهــل بیــت)ع( جشــن میــالد  ــا حضــور عاشــقان و ارادتمنــدان ب از ســوي رایزنــی فرهنگــی و ب
حضــرت رضــا)ع( در شبســتان اصلــی مســجد جامــع کبــود ایــروان برگــزار شــد.

در ایــن جشــن ایرانیــان مقیــم ایــروان، مســافران ایرانــی، کارکنــان ســفارت، رایزنــی فرهنگــی و 
دیگــر نهادهــای مســتقر در ارمنســتان اعــم از پرســنل مجتمــع آموزشــی شــهید فهمیــده ایــروان، 

ــان، دانشــجویان و خانواده هــای ایرانــی حضــور داشــتند.  بانــک ملــت، اتحادیــه تجــار و بازرگان
ــس انجمــن گفتگــوی اســالم و مســیحیت،  ــه حجــت االســالم و المســلمین کاشــانی رئی در ادام
ــا ذکــر احادیثــی در خصــوص امــام رضــا)ع( بــه ایــراد ســخنرانی پرداخــت و ســپس ذاکریــن و  ب
مداحــان اهــل بیــت)ع( در شــام میــالد آن امــام همــام مدیحــه ســرایی و مولــودی خوانــی نمودنــد.

ــد و از  ــل آم ــه عم ــی ب ــران قدردان ــی از ای ــت کاران اعزام ــور مرم ــل از حض ــن محف ــان ای در پای
ســوی گــروه مرمــت کاران ایرانــی قطعــه ای از کاشــی قدیمــی ضریــح نورانــی حضــرت اباعبــداهلل 

ــروان اهــداء شــد. ــه مســجد جامــع کبــود ای الحســین)ع( ب

• جشن والدت حضرت فاطمه معصومه)س( در مسجد کبود ایروان



گزارش عملکرد بخش بین الملل چهاردهمین جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم( 132

ــا برکــت حضــرت فاطمــه  ــا ســالروز میــالد ب شــامگاه روز پنــج شــنبه 14 مــرداد مــاه و مصــادف ب
معصومــه)س( نیــز جشــن والدت کریمــه اهــل بیــت)س( در مســجد جامــع کبــود ایــروان برپــا شــد.

ــا اجــرای قرائــت دعــای پرفیــض کمیــل، برنامــه اذان گاهــی و اقامــه نمــاز  در ایــن مراســم کــه ب
ــراد ســخنرانی  ــه ای جماعــت مغــرب و عشــاء آغــاز شــد، حجــت االســالم والمســلمین شــجعان ب
پرداخــت و در ادامــه ضمــن قرائــت آیــات قــرآن کریــم و اجــرای شــعرخوانی و مدیحــه ســرایی، 
ــام مبــارک حضــرت معصومــه)س( و دختــران ایرانــی مقیــم ارمنســتان هدایایــی  ــا ن ــوان ب ــه بان ب

اهــداء گردیــد.

• برگزاری نمایشگاه عكس ویژه دهه کرامت در مسجد جامع کبود ایروان
ــای  ــا پشــتیبانی اداره کل همــکاری ه ــي فرهنگــي و ب ــت از ســوي رایزن ــه کرام ــا ده ــان ب همزم
ــام در  ــژه ایــن ای فرهنگــی و هنــری ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســالمی نمایشــگاه عکــس وی
مســجد جامــع کبــود ایــروان بــه مــدت ده روز از 14 لغایــت 24 مــرداد مــاه 1395 برپــا گردیــد.

در ایــن نمایشــگاه کــه بیــش از ده هــا تابلــوی مزیــن بــه تصاویــر مربــوط بــه حــرم مطهــر رضــوی و 
صحــن ملکوتــی حضــرت فاطمــه معصومــه)س( ارســال شــده از ســوی بنیــاد بیــن المللــی فرهنگــی 

هنــری امــام رضــا)ع( بــرای نمایــش عمــوم نصــب گردیــده اســت.
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عراق

ــه اش  ــر مکرم ــن موســی الرضــا)ع( و خواه ــی ب ــام والدت حضــرت عل ــت و در ای ــه کرام   در ده
حضــرت معصومــه )س( و بزرگداشــت حضــرت شــاهچراغ ، جشــنواره امــام رضــا)ع( بــا برنامــه هــای 

متنــوع و بــا شــکوه خــاص در بغــداد برگــزار شــد. 
در ایــن مراســم ، مولــودی خوانــی، تواشــیح و ســرود، دکلمــه، مســابقه فرهنگــی در بیــن حضــار از 
جملــه برنامــه هــا بــود . در پایــان ایــن مراســم، ضمــن پذیرایــی از حضــار، بســته هــای فرهنگــی 
ــر،  ــف، عط ــن مختل ــا عناوی ــب ب ــا)ع(، کت ــام رض ــی ام ــارگاه ملکوت ــوع از ب ــای متن ــامل تابلوه ش
تســبیح، نبــات متبــرک و.... ،  بــه همــه شــرکت کننــدگان جشــنواره تحویــل گردیــد.  همچنیــن 

بــه ممتازیــن مســابقه و دانــش آمــوزان برتــر، جوایــز نفیســی اعطــا شــد.
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لبنان

ــل  ــا ل هاي قب ــده س ــال ش ــاي ارس ــري از تابلوه ــار هن ــس و آث ــگاه عک ــت نمایش ــدازي هش راه ان
ــاح(، مســجد  ــا مراســم افتت ــراه ب ــه و صــور )هم ــک، نبطی ــه در شــهرهاي بعلب و ســال جــاري ک
الحســنین )وابســته بــه آقــاي فضــل اهلل( و مجتمــع ســیده زینــب)س( در بیــروت، هرمــل )بــدون 
مراســم افتتــاح( و در حاشــیه جشــن ایرانیــان و نشســت علمــي »امــام رضــا)ع( و نهضــت علمــي« 

برپــا شــد.
ــن  ــراي مهم تری ــوي ب ــن رض ــا مضامی ــا ب ــا و تابلوه ــته هدای ــازده بس ــام و ی ــک پی ــال تبری • ارس

ــان ــیعي در لبن ــئوالن ش مس
• برگــزاري ســه همایــش بــا موضــوع امــام رضــا)ع( و »نهضــت علمــي«، »بنیان گــذاري گفتگــوي 
اســالم و مســیحیت« و »تجربــة مأمــون در حکومــت و برخــورد بــا معارضــان« بــا همــکاري نهادهاي 

علمــي شــیعي، مســیحي و ســني از دو کشــور لبنــان و ســوریه
• رگــزاري جشــن میــالد امــام رضــا)ع( بــراي ایرانیــان در بــاغ زیتــون، همــراه بــا مســابقه و تقدیــم 

هدیــه بــه کســاني کــه مزیــن بــه نــام رضــا بودنــد.
• ارسال هدایاي تبرکي براي خانواده هاي شهدا با همکاري بنیاد شهید )500 مورد(.

• اعــزام خــادم فرهنــگ رضــوي ســرکار خانــم لیــال ســوراني بــه عنــوان خــادم فرهنــگ رضــوی در 
جشــنواره بیــن المللــی امــام رضــا)ع( بــه مشــهد مقــدس.

ــش  ــا نمای ــه ب ــهر نبطی ــه)س( در ش ــارک حضــرت معصوم ــم رضــوي در پ ــه فیل ــزاري هفت • برگ
ــم مســتند. ــت فیل ــم ســینمایي و هف ــت فیل هف

• شــرکت رایــزن فرهنگــي و شــهردار نبطیــه در برنامــه  تلویزیونــي زنــده »حبــه مســک« در شــبکه 
المنــار، بــراي توضیــح برنامه هــاي اجــرا شــده از ســوي رایزنــي بــه همیــن مناســبت

ــام  ــر ام ــت از منظ ــو و عقالنی ــت و گ ــام »گف ــه ن ــال ب ــنواره امس ــذاري جش ــه نام گ ــه ب ــا توج • ب
ــر  ــا دکت ــراه ب ــار، هم ــبکه المن ــث« در ش ــي »احســن الحدی ــي و معارف ــه علم ــا)ع(« در برنام رض
لویــس صلیبــا اســتاد دانشــگاه، هنــد شــناس و ایــران شــناس مســیحي و اجــراي دکتــر خضــر نبهــا 
کــه بــا موضــوع نامه هــاي مقــام معظــم رهبــري خطــاب بــه جوانــان غربــي تهیــه و پخــش شــد.

• مصاحبــه خبــري رایــزن فرهنگــي بــا شــبکه المنــار، در پــارک حضــرت معصومــه)س( در شــهر 
نبطیــه پــس از افتتــاح نمایشــگاه عکــس و هفتــه فیلــم رضــوي.
• چاپ کارت پستال حرم مطهر رضوي با درج تبریک عید میالد

• برگــزاري همایــش علمــي »امــام رضــا)ع( آغازگــر گفتگــو اســالم و مســیحیت« از ســوي رایزنــي، 
ــر و  ــر مهاج ــیخ جعف ــه ش ــي، عالم ــزن فرهنگ ــخنراني رای ــا س ــر، ب ــوق بش ــز حق ــي مرک به میزبان

دکتــر لویس صلیبا در شــهر جبیل  
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افتتاح نمایشگاه عكس امام رضا)ع( در بعلبک

نمایشــگاه تصاویــري از حــرم مطهــر امــام رضــا)ع( و آثــار هنــري هنرمنــدان برجســته ایرانــي، روز 
پنجشــنبه 21 مــرداد مــاه در شــهر بعلبــک کــه در حــرم مطهــر حضــرت خولــه دخــت گرامــي امــام 

حســین)ع( افتتــاح شــد و بعــد از آن هــم در چندیــن شــهر دیگــر بــه نمایــش در آمــد.
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برگزاري همایش علمي »مامون عباسي و تجربه او در حكومت و با مخالفان«
ــا طراحــي، برنامه ریــزي و حمایــت رایزنــي و از ســوي دانشــکده دعــوت اســالمي  ایــن همایــش ب
ــه اهل ســنت( و مجتمــع شــیخ کفتــارو در دمشــق، در مقــر دانشــکده دعــوت  بیــروت )وابســته ب
در محلــه غبیــري بیــروت، برگــزار شــد کــه بــه  طــور کامــل از ســوي شــبکه تلویزیونــي الثبــات 

ضبــط و پخــش گردیــد.

همایش علمي »امام رضا)ع( بنیانگذار نهضت علمي در جهان اسالم« در بنت جبیل
ــز  ــل( و مرک ــه ام ــک ب ــان )نزدی ــران و همــکاري جنبــش فرهنگــي لبن ــي ج.ا. ای ــکار رایزن ــه ابت ب
ــه حــزب اهلل(، همایــش »امــام رضــا)ع(  ــي ایــن کشــور )وابســته ب اســالمي توجیــه و آمــوزش عال
بنیانگــذار نهضــت علمــي« در شــهرمقاوم بنــت جبیــل همــراه بــا برگــزاري یــک نمایشــگاه رضــوي 

برگــزار شــد. 
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افتتاح نمایشگاه عكس امام رضا)ع( در باغ معصومه شهر نبطیه
نمایشــگاه عکــس حــرم مطهــر و آثــار هنــري مرتبــط بــه امــام رضــا)ع(، در پــارک حضــرت معصومه 

ایــن شــهر افتتاح شــد.
ــا)ع( در  ــام رض ــاي ام ــارة قدمگاه ه ــج« درب ــت گن ــتند »هف ــم مس ــاح فیل ــم افتت ــس از مراس پ
اســتان یــزد بــا زیــر نویــس عربــي بــراي حاضــران پخــش شــد و پــس از آن مراســم اداي احتــرام 

ــان رســید. ــه پای ــان ب ــي از آن ــان و پذیرای ــه مهمان پیشــاهنگان ب

برگزاري هفته فیلم رضوي در شهر نبطیه

هفته فیلم رضوي در پارک حضرت معصومه)س( در شهر نبطیه برگزار شد.
طــي یــک هفتــه، هــر شــب یــک فیلــم ســینمایي و یــک مســتند بــا زیرنویــس عربــي در یکــي از 

ســالن هاي ایــن پــارک بــراي ببننــدگان بــه  نمایــش درآمــد.
بعضي از فیلم هاي کوتاه و مستند عبارت است از:

ــه اســم مــن،  یــاد خراســان، همــه آنچــه مــن دارم، هفــت گنــج،  ــا جماعــت، یکــي ب چمــدان، ب
صــداي ســکوت، درهــاي نزدیــک، دخیــل، چرمــان، پایــش، از میــان مســیر ســبز

همچنین تعدادي فیلم پویانمایي براي شهرداري نبطیه ارسال شد. 
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افتتاح نمایشگاه عكس رضوي در صور 

ــاي  ــداهلل در داراالفت ــن عب ــیخ حس ــي ش ــل قاض ــل عام ــور و جب ــي ص ــا مفت ــس ب ــگاه عک نمایش
ــد. ــزار ش ــري برگ جعف

در ایــن مراســم نســخه نفیســي از تصویــر قــرآن کریــم با خــط کوفــي منســوب بــه امیرالمؤمنین)ع( 
بــه رایــزن فرهنگــي اهدا شــد.
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مالزي

ــا  دهــه کرامــت و ســالروز والدت هشــتمین اختــر تابنــاک والیــت و امامــت حضــرت  همزمــان ب
علــی بــن موســی الرضــا)ع( مراســم جشــنی بــه همــت رایزنــی فرهنگــی ج.ا.ایــران در کواالالمپــور 

مالــزی در محــل رایزنــی فرهنگــی ایــران برگــزار شــد .
ــم  ــان مقی ــی از ایرانی ــا)ع(، یک ــام رض ــالد ام ــپ می ــش کلی ــت و پخ ــاز جماع ــه نم ــس از اقام پ
ــه ســبک و الگــوی زندگــی آن امــام  ــر ضــرورت تأســی ب ضمــن تبریــک ایــن میــالد فرخنــده، ب
همــام تاکیــد کــرد و افــزود: »تنهــا راه نجــات بشــر از سرگشــتگی دوران عــوام زدگــی و مدرنیتــه، 
ــه امــام رضــا )ع( اســت.« ــه تفکــر، فرهنــگ و ســبک زندگــی اولیــای دیــن و از جمل بازگشــت ب
اجــرای مولــودی خوانــی و برگــزاری مســابقه شــاد و اهــدا جوائــز از برنامــه هــای دیگــر ایــن جشــن 

بــود . 
ــا ایــن برنامــه، مراســم جشــن دیگــري در هیــأت محبــان الرســول  ــل ذکــر اســت همزمــان ب قاب
منطقــه ســردانگ شــهر کواالالمپــور بــا حضــور دانشــجویان ایرانــی مقیــم مالــزی و بــا اجــراء برنامــه 

هــای متنــوع و شــاد برگــزار شــد .  
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هند
برگزاری جشنواره بین المللی امام رضا)ع( در ایالت های مختلف هند

• مشــارکت در جشــن میــالد حضــرت فاطمــه معصومــه )س( در کالــج دخترانــه فاطمــه در نــوگاوان 
ســادات هندوســتان همزمــان بــا روز والدت حضــرت فاطمــه معصومــه )س( و آغــاز دهــه کرامت

• برگزاری جشن میالد حضرت فاطمه معصومه )س( در خانه فرهنگ دهلی نو 
• مشارکت در همایش خورشید والیت و جشن میالد حضرت امام رضا )ع( در کربال مسجد دهلی نو 

• برگزاری جشن میالد امام رضا )ع( در خانه فرهنگ دهلی نو 
ــاع از  ــا موضــوع »دف ــی معــارف اســالمی و نقاشــی ب ــدگان مســابقه کتابخوان ــز برگزی ــع جوای توزی
حــرم«، بازدیــد از نمایشــگاه جشــنواره امــام رضــا)ع( و امضــای دفتــر یادبــود از بخشــهای دیگــر 

برنامــه بــود.

ایــن برنامــه توســط دو شــبکه تلویزیونــی سراســری zee salam هنــد کــه همزمــان قابــل دریافــت 
در 117 کشــور از طریــق ماهــواره airtel مــی باشــد همچنیــن شــبکه ماهــواره ای hidayat tv کــه از 

لنــدن پخــش و در 104 کشــور دریافــت مــی شــود، مــورد پوشــش قــرار گرفــت.
پرچمــی از مضجــع شــریف امــام رضــا )ع( هــم کــه توســط جنــاب میــرزاده خــادم آســتان قــدس 
بــه هندوســتان آورده شــده، در معــرض دیــد و تبــرک حاضــران قــرار گرفــت کــه جملگــی بــا شــور 

و اشــتیاق زائدالوصفــی آن را لمــس و بــر آن بوســه مــی زدنــد
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برگزاری جشن های دهه کرامت و همچنین همایش های منطقه ای توسط گروه های مبلغین 
جامعه المصطفی در مناطق مختلف هند

هند موسسه فضائل
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هند  گروه  محبان ام االئمه
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تانزانیا
بزرگداشت دهه  کرامت برای ایرانیان مقیم

بــا فــرا رســیدن مــاه ذیقعــده و آغــاز دهــه کرامت بــه همــت و مدیریــت رایزنــی فرهنگــی جمهوری 
اســالمی ایــران، جشــن های متعــددی در مراکــز مختلــف تانزانیــا برگزار شــد.

• فعالیت های انجام یافته
1- نمایشــگاه عکــس و پوســتر در قطــع بــزرگ حــول 3 محــور؛ داخــل، حــرم و نمــای بیرونــی و در 

زمینــه خــط و نقاشــی در خصــوص بــارگاه منــور و مضجــع شــریف رضــوی برگــزار گردیــد.
2- جشــنواره فیلــم در خصــوص موضوعــات رضــوی کــه طــی آن فیلــم، کلیــپ، اســالید، مدیحــه 

ســرایي، ســرود، تواشــیح، کتــب و منابــع مطالعاتــی بــه نمایــش در آمــد.
در این جشنواره که به مدت ده روز برگزار شد، فیلم های ذیل نیز به نمایش در آمد: 

والیــت عشــق، اصغــر پیــکان و همســرش، اینجــا همــه دل پاکنــد، دانــه هــای ســبز، از میــان مســیر 
ــج،  ــو، هفــت گن ــن آه ــک، صــدای ســکوت، ضام ــای نزدی ــل، دره ــان، دخی ســبز، چمــدان، حرم
یکــی بــه اســم مــن، یــادگار بهشــت، یــاد خراســان، همــه آن چــه مــن دارم، هوشــیدار و مجموعــه 
انیمیشــن هــای داســتانی بــرای بچــه هــا، دعبــل خزایــی، عطــر عاشــقی و تعــداد زیــادی مســتند 

در معرفــی حــرم مطهــر و فعالیــت هــای آســتان قــدس.
ــه  ــاب ترجم ــرار دادن کت ــار ق ــا در اختی ــی ب ــز آموزش ــی در مراک ــابقه کتابخوان ــزاری مس 3- برگ
ــش آمــوزان( بعــد از مطالعــه  ســواحلی) اخــالق رضــوی( کــه شــرکت کننــدگان )معلمیــن و دان

ــد. ــاب، در مســابقه شــرکت نمودن کت
ــه  ــا)ع( و ده ــام رض ــه)س( و ام ــرت معصوم ــل حض ــوص فضای ــدد در خص ــای متع ــخنرانی ه 4- س

ــت. ــام پذیرف ــت انج کرام
5- برگــزاری مســـابقه؛ نامــه ای بــه محضـــر امــام رضــا)ع( و نقل خاطرات توزیـــع نبــات متبـــرک که از 

بنیـــــاد بیــن المللــی امــــام رضــا )ع(واصــل شــده بود.
 

معرفی محفل شاه خراسان آفریقا به اهتمام یاسر کنعانی
آنهایــی کــه بــه شــرق آفریقــا و کشــورهای تانزانیــا و زنگبــار ســفر کــرده باشــند بــه مرکــزی بــه 
نــام » محفــل شــاه خراســان« بــر میخورنــد کــه ایــن نــام بــا خــظ زیبــای فارســی در بــاالی ســر 

در آن حــک شــده اســت.
پــس از تحقیقــات بعمــل آمــده معیــن گردیــد کــه ایــن مــکان نــام حســینیه ای اســت متعلــق بــه 

شــیعیان هنــدی مهاجــر بــه ایــن منطقــه کــه قدمتــی صــد ســاله دارد.
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ایــن مــکان در حقیقــت از آن جهــت ســاخته شــده اســت کــه ســاکنان ایــن منطقــه بــا توجــه بــه 
بعــد مســافت تــا حــرم حضــرت علــی ابــن موســی الرضــا)ع( در مشــهد و ســختی ســفر، بــا توجــه 
بــه ارادت قلبــی کــه بــه آن حضــرت داشــتند مکانــی بــه ایــن نــام کــه نمونــه ضریــح امــام رضــا)ع( 
و دیگــر اهــل بیــت )ع( نیــز در آنجــا قــرار دارد تاســیس کــرده و از راه دور بــه ایشــان ســالم مــی 
کردنــد و بــه مــرور زمــان ایــن بنــا تبدیــل بــه مرکــز برنامــه هــای شــیعیان خوجــه ایــن منطقــه از 

ســال 1881م. تــا کنــون شــده اســت. 
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زیمبابوه
برگزاري مراســم میالد ثامن الحجج، علي ابن موسي الرضا)ع( در مسجد آل محمد)ص( 

حراره
ــا)ع(  ــي الرض ــن موس ــي اب ــام عل ــت ام ــالد پربرک ــبت می ــه مناس ــران ب ــي ج.ا.ای ــي فرهنگ رایزن

ــود.  ــزار نم ــد)ص( برگ ــجد آل محم ــمي را در مس مراس
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سنگال
برگزاری چهارمین اردوی تابستانی دانش آموزی پیروان أهل بیت)ع( در سنگال به 

مناسبت ایام میالد امام رضا)ع( و دهه کرامت

ــه همــت  ــی فرهنگــی و جامعــة المصطفــی و ب ــور مبیــن، حمایــت رایزن ــا مســاعدت مؤسســه ن ب
شــیخ خلیــل الرحمــن ســی مدیــر مؤسســه همبســتگی پیــروان أهــل بیــت)ع( چهارمیــن اردوی 
تابســتانی یــک ماهــه فرزنــدان أتبــاع أهــل بیــت)ع( بــا حضــور 35 نفــر از دانــش آمــوزان در محــل 

جامعــة المصطفــی در داکار بــه مناســبت ایــام دهــه کرامــت برگــزار شــد.

معرفی شخصیت و سیره رضوی در رادیوی سنگال
بــه مناســبت میــالد امــام رضــا )ع(، برنامــه »دیــن و دولــت از نــگاه امــام رضــا )ع(« روز جمعــه، 29 

مردادمــاه ســاعت 20 تــا 22 از رادیــو دفلنــگ واقــع در اســتان فتیــک ســنگال پخــش می شــود.
ــه در  ــن برنام ــری ای ــناس مج ــت)ع( و کارش ــل البی ــا أله ــز ثری ــس مرک ــو، رئی ــو ل ــیخ طالب  ش
ــرد:  ــار ک ــران در داکار داشــت، اظه ــی ای ــزن فرهنگ ــی، رای ــا ســید حســن عصمت ــه ب ــی ک مالقات

ــد. ــا دارن ــی آنه ــی از زندگ ــناخت اندک ــا ش ــتند ام ــت )ع( هس ــل بی ــق اه ــنگال عاش ــردم س م
 خاطرنشــان مــی شــود ایــن ســومین ســال متوالــی اســت کــه شــخصیت امــام رضــا )ع( از رادیــوی 

پیــش گفتــه بــرای مخاطبــان ســنگالی و غیــر ســنگالی آن معرفــی می شــود.
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سیرالئون
برگزاري جشن دهه کرامت در فریتاون

همایــش بزرگــي بــه مناســبت ایــام دهــه کرامــت بــا حضــور فرهیختــگان و اندیشــمندان مســلمان 
و غیــر مســلمان در ســیرالئون برگــزار گردیــد . در ایــن همایــش، مراکــز فرهنگــی در ســیرالئون 
ــان، از  ــد. در پای ــاح ش ــا)ع( افتت ــام رض ــای ام ــرآن و کتابخانه ه ــی، دارالق ــت قرآن ــی ن ــم از کاف اع
ــانه ها و نشــریات  ــکاس گســترده اي در رس ــه انع ــن برنام ــی شــد. ای ــن پذیرای ــان و حاضری میهمان

داشــته اســت.
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غنا

ــم  ــان مقی ــه ایرانی ــور کلی ــا حض ــنی ب ــم جش ــت، مراس ــه کرام ــاز ده ــبت آغ ــه مناس ب   
ــل،  ــای کمی ــم دع ــان مراس ــس از پای ــه، پ ــن برنام ــد. در ای ــزار ش ــی برگ ــن نمایندگ در محــل ای
ــالد حضــرت  ــت و می ــه کرام ــام ده ــی ای ــرم ضمــن ســخنان کوتاه ــلیمانی ســفیر محت ــای س آق
معصومــه)س( و روز دختــر را تبریــک گفتــه و نیــز حجــت االســالم آقــای دکتــر معارفــی رییــس 

ــد. ــخنرانی نمودن ــه)س( س ــرت معصوم ــی حض ــون زندگان ــا پیرام ــالمی غن ــگاه اس دانش
ســپس، اشــعاری در مــدح کریمــه هــل بیــت)س( قرائــت شــد. در ایــن مراســم ســؤاالت مســابقه 
ای کــه از ســوی رایزنــی فرهنگــی بــه مناســبت ایــن دهــه تهیــه شــده بــود، میــان خانــواده هــای 
ایرانــی توزیــع گردیــد و بــه برنــدگان ایــن مســابقه در روز میــالد مبــارک امــام علــی ابــن موســی 

الرضــا)ع( جوایــزي اهــداء شــد. 
در حاشــیه ایــن مراســم، نمایشــگاه دهــه کرامــت بــر پاشــده بــود کــه مــورد بازدیــد حضــار قــرار 
ــدان دختــر ایرانیــان  ــه فرزن ــان، هدایایــی از ســوی ســفارت و رایزنــی فرهنگــی ب گرفــت و در پای

اهــداء گردیــد.
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آلمان

رایزنــی فرهنگــی ج.ا.ایــران در آلمــان بــه مناســبت دهــه کرامــت و ســالروز والدت بــا ســعادت امــام 
هشــتم شــیعیان جهــان، چهــار برنامــه بــا عنــوان »شــب ســلطان خراســان« را در ســفارت ایــران 
در برلیــن، شــهر ماگدنبــورگ، مســجد الرضــا)ع( و مــوزه مردم شناســی برلیــن اجــرا کــرد کــه بــا 

اســتقبال گســترده ارادتمنــدان و عاشــقان اهــل بیــت)ع( مواجــه شــد. 
طــی ایــن برنامــه هــا دو فیلــم مســتند »مطبــخ معمــوره« و »آســتان حنانــه« بــا زیرنویــس بــرای 

میهمانــان آلمانــی و ایرانــی بــه نمایــش درآمــد. 

• شب خراسان 
ــالد  ــالروز می ــت و س ــه کرام ــا ده ــان ب ــه هم زم ــود ک ــددی ب ــای متع ــه برنامه ه ــوان مجموع عن
ــوری اســالمی  ــفارت جمه ــی س ــی فرهنگ ــه همــت رایزن ــن موســی الرضــا)ع( ب ــی ب حضــرت عل

ــزار شــد.  ــن برگ ــان در برلی ــران در آلم ای
در آخریــن سلســله ایــن برنامه هــای فرهنگــی، دینــی و هنــری، مــوزه مردم شناســی برلیــن واقــع 
در محلــه دالــم در روز  24 مردادمــاه، میزبــان ســیصد و انــدی میهمــان بــود کــه بــر کنــاره ســفره 

معنــوی ســلطان ایــران، شــاه خراســان امــام هشــتم شــیعیان نشســته بودنــد. 

نگاه خاص استاد دانشگاه آلمان به امام رضا)ع(؛ ارتباط نامرئی؛ اما پر جذبه میان حرم و زائران
ــر  ــا موضــوع تأثی ــر، اســتاد دانشــگاه توبینگــن آلمــان کــه دکتــرای خــود را ب ــا مول ــم کاترین خان
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ــان  ــه دو زب ــان رســانیده اســت، ب ــه پای ــه و سرنوشــت انســانی ب ــر روحی ــارت حــرم رضــوی ب زی
ــرد.  ــخنرانی ک ــران س ــرای حاض ــی ب ــی و آلمان فارس

ــی  ــه عاطف ــاره رابط ــرد. او درب ــوان ک ــا نمی ت ــا)ع( معن ــام رض ــدون ام ــان را ب ــگاه وی، ایرانی در ن
جامعــه ایرانــی و روضــه رضــوی بــاور داشــت کــه گونــه ای از معنویــت عمیــق در فضــای عمومــی 
ــد تأثیــر عمیــق آن ســبب می شــود  ــی تردی ــی دارد کــه ب ــان تجل ــن آســتان چن ــم حــرم ای حری
کــه یــک ایرانــی فــارغ از ســطح باورمنــدی مذهبــی، در آن فضــا بــه چنــان میزانــی از آرامــش و 
تســکین نایــل شــود کــه کمتــر مصداقــی از آن را بــرای ســایر اماکــن مذهبــی و فرهنگــی می تــوان 

برشــمرد. 
ــا زوار ایــن آســتانه  کاترینــا مولــر کــه بیــش از یــک ســال و انــدی در موضــوع پژوهشــی خــود ب
بــه گفت وگــو نشســته اســت، در بخشــی دیگــر از ســخنان خــود تأکیــد کــرد: یــک حــس ارتبــاط 
ــرار  ــد، برق ــرد می آین ــش گ ــه در حریم ــان هایی ک ــرم و انس ــان ح ــه می ــر جذب ــا پ ــی ام نامرئ
می شــود کــه بــدون شــک یــک مردم شــناس بــرای درک آن  بایــد بســیار بکوشــد تــا بتوانــد بــر 

ــد.  ــوف یاب ــوی آن وق ــای معن ــی و پیونده ــای عرفان جذبه ه
مولــر از ایــن جهــت بســیار مشــعوف اســت کــه توانســته بــه بخشــی از ایــن مناســبات معنایــی از 
دل گفت و گــو بــا زواری نایــل شــود کــه صدهــا کیلومتــر راه را طــی کــرده تــا چنــد روزی از عمــر 

خــود را در جــوار ایــن بــارگاه ســر کننــد. 
در نگــرش خانــم مولــر، ظرفیــت و ضــرورت مطالعــه دربــاره ایــران چنــان بــاال و عمیــق اســت کــه 
بــه بیــان وی شایســته آن اســت امــروزه کــه ده هــا محقــق آلمانــی بــرای یــک تــرم تحصیلــی در 
ایــران بــه ســر می برنــد و ده هــا دانشــجوی ایرانــی بــرای یــک دوره تحصیلــی در آلمــان مشــغول 
ــی  ــک رابطــه واقع ــم ی ــرای تنظی ــر هــم زده و ب ــن تناســب را ب ــدارج علمــی هســتند، ای طــی م
ــان  ــه محقق ــم آورد ک ــرایطی را فراه ــان ش ــه آلم ــی، جامع ــرد اجتماع ــطح خ ــاء س ــی و ارتق علم
ــرم  ــک ت ــان ی ــد و ایرانی ــر کنن ــذران عم ــران گ ــل در ای ــی کام ــک دوره تحصیل ــرای ی ــی ب آلمان

ــد. ــی خــود را در آلمــان بگذرانن تحصیل
ــر  ــر تأثی ــد ب ــا تأکی ــز ب ــان نی ــران در آلم ــی ماجــدی، ســفیر ای ــه عل ــن برنام ــر ای در بخــش دیگ
اجتماعــی و اقتصــادی وقــف خاصــه در آســتان قــدس رضــوی بــه رابطــه عمیــق ایرانیــان از ادوار 

ــن زمینــه و تأثیــرات آن اشــاره کــرد.  کهــن در ای
آخریــن ســفیر آلمــان در ایــران، برنــارد اربــل نیــز دیگــر ســخنران مراســم بــود. ســفیر آلمــان کــه 
ــا  ــدار از حــرم رضــوی را طــی دوران مأموریــت خــود داشــته اســت، ب ــار فرصــت دی خــود ســه ب
قدردانــی از ابتــکار ســیدعلی موجانــی، رایــزن فرهنگــی ج.ا.ایــران در برلیــن، در اجــرای یــک برنامــه 
ویــژه دو زبانــه کــه پیونــدی اســت میــان علــم، فرهنــگ، هنــر و مذهــب تشــیع، تأکیــد کــرد: ایــران 

و آلمــان از ظرفیــت تأثیرگــذاری بــرای تبــادالت فرهنگــی و اجتماعــی برخــوردار هســتند. 
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ــر نشــان مهمــی اســت از ظرفیــت ناشــناخته ایــران و ایرانیــان  در نــگاه وی ســخنان کاترینــا مول
ــد شناســایی شــود.  ــا کمــک چنیــن نشســت هایی مــی توان ــرای جامعــه آلمــان کــه ب ب

آوای دل شدگان خراسانی در وصف علی بن موسی الرضا)ع( 
در بخــش دیگــری از ایــن شــب فرهنگــی و مذهبــی گــروه عشــاق تربــت جــام بــه رهبــری هنرمنــد 
آن دیارعبــداهلل عبــدی قطعاتــی دلنشــین از آوای دلشــدگان خراســانی در وصــف موالیشــان علــی 
بــن موســی الرضــا)ع( را بــه همــراه آئیــن ســنتی آن ناحیــه در بــازی چــوب و هتــن را اجــرا و بــه 
ــا اســتقبال فــراوان جمعیــت ســیصد نفــری موجــود در ســالن همایــش  نمایــش گذاشــتند کــه ب

مواجــه شــد.
بخــش پایانــی ایــن برنامــه نیــز بــا بیــان رایــزن فرهنگــی دربــاره میهمان نــوازی درگاه آن حضــرت 
از دلدادگانــی بــود کــه بــه پابــوس آن مقــام نائــل شــده و از خــوان حضرتــش تبــرک می جوینــد.

حاضران؛ میهمان سفره متبرک به نمک روضه رضوی 
ــن  ــر ای ــده ب ــاده ش ــای نه ــه قدم ه ــاره ب ــا اش ــورمان ب ــي کش ــزن فرهنگ ــی، رای ــید علی موجان س
آســتان اشــاره داشــت کــه بــا تمهیــد رایزنــی بــا نمــک و برنــج دریافتــی از آن روضــه و بــه جهــت 
کســب تبــرک، طعامــی بــرای هــر یــک از شــرکت کنندگان تــدارک دیــده شــده تــا خــود را ولــو 
در شــش هــزار و انــدی کیلومتــر دورتــر از آن مشــهد پــاک، بــر خــوان طعــام بهشــتی خورشــید 

خراســان دریابنــد.  

برگزاري مراسم برای شیعیان مقیم برلین در مسجد الرضا)ع( در روز 23 مردادماه
در روز 23 مردادمــاه مراســم مشــابهی نیــز بــرای شــیعیان مقیــم برلیــن در مســجد الرضــا)ع( ایــن 
شــهر برگــزار شــد کــه طــی آن هــم رایــزن فرهنگــی ســفارت ایــران در برلیــن بــا اشــاره بــه رابطــه 
میــان حاضریــن بــا ثامــن الحجــج خطــاب بــه حاضــران چنیــن بیــان داشــت کــه نقطــه اشــتراک 
ــب و مهاجــر در  ــب اســت کــه هــر دو غری ــن مطل ــا آن وجــود مقــدس در ای ــا و شــما امــروز ب م

ــده ایم. ــت ش غرب
آن امــام هــزار و انــدی ســال پیــش در آن غربــت روح نیــاکان مــا ایرانیــان را بــا آموزه هــای اخالقــی 
ــد.  ــا جــاری و ســاری مان ــوب م ــان عجیــن ســاخت کــه محبــت اهــل بیــت)ع( در قل اســالم چن
پــس تأســی بــه ســیره آن بزرگــوار ســبب می شــود کــه امــروز هــر شــیعه اي در غربــت مهاجــرت 
ــه منظــر  ــی اســالم را ب ــای اخالق ــت و ارزش ه ــری از کرام ــوف خــود بکوشــد، تصوی از وطــن مأل
مخاطبــان خــود در دنیــای غیــر مســلمان تصویــر کشــد تــا چــه بســا هــزاران ســال دیگــر مردمــان 
ــه ارزش هــای  ــد ک ــی بوده ان ــان مهاجران ــا مفتخــر باشــند کــه میزب ــز همچــون م ــع نی ــن جوام ای

اســالمی را بــا منــش اخــالق و تربیــت عجیــن ســاخته و عرضــه کردنــد.
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در ایــن مراســم و چنــد برنامــه مشــابه دیگــر کــه طــی روز شــنبه در برلیــن و ماگدنبــورگ آلمــان 
توســط رایزنــی برپــا شــد، گــروه موســیقی ســنتی خراســانی سلســله قطعاتــی در نعــت پیامبــر و 

خانــدان عصمــت و طهــارت را اجــرا کــرد.
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 اتریش
بزرگداشت دهه کرامت برای ایرانیان مقیم

ــا ســعادت ثامــن الحجــج)ع(، در مراکــز مختلــف اســالمی در اتریــش بــا حضــور  مراســم میــالد ب
محبــان اهــل بیــت)ع( از ملیــت هــای گوناگــون بــا شــکوهی ویــژه برپــا شــد و همچنیــن بســته 

ــه مراکــز ذیــل توزیــع شــد: هــاي فرهنگــي ارســالی از طــرف بنیــاد امــام رضــا)ع( نیــز ب
1- مرکز امام علی)ع( وین 

2- مرکز حضرت زهرا )س( وین
3- مرکز ثقلین گراتس 

4- جمعیت دانشجویان ایرانی لئوبن
5- مرکز اسالمي اینسبورگ 
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یونان
بزرگداشت دهه  کرامت برای ایرانیان مقیم

ــیعیان  ــز ش ــران و نی ــای ج.ا.ای ــی ه ــان نمایندگ ــای کارکن ــواده ه ــان، خان ــی زبان ــان، فارس ایرانی
غیــر ایرانــی بــا برپایــی مجلــس جشــن و ســرور بــه مناســبت میــالد پرنــور امــام هشــتم حضــرت 
ــران و نیــز مســجد و مرکــز فرهنگــی  ــی فرهنگــی جمهــوری اســالمی ای رضــا)ع( در محــل رایزن
جعفــری در شــهر آتــن، میــالد فرخنــده هشــتمین امــام شــیعیان حضــرت امــام رضــا)ع( را جشــن 

گرفتنــد.
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انگلستان 
 نمایشگاه تصاویر با موضوع دهه کرامت در مجمع محلی لندن

ــگاهی از  ــت نمایش ــه کرام ــه مبارک ــام ده ــتان ، در ای ــت)ع( انگلس ــل بی ــع اه ــام مجم ــه اهتم ب
ــزار  ــز اســالمی انگلســتان برگ ــا)ع( در مرک ــام رض ــور حضــرت ام ــارگاه من ــه ب ــوط ب ــر مرب تصاوی
گردیــد. تصاویــر مزبــور از طــرف معاونــت امــور بیــن الملــل بــه حجــت االســالم والمســلمین جنــاب 
ــل داده  ــه لنــدن تحوی ــرم مجمــع عمومــی جهــت ارســال ب ــی نجــم عضــو محت ــر عل ــای جعف آق

ــود. شــده ب
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بنگالدش

ــی فرهنگــی جمهــوری اســالمی  ــران، رایزن ــاز آئیــن هــای »دهــه کرامــت« در ای ــا آغ ــان ب همزم
ایــران در داکا و مراکــز مجمــع جهانــی اهــل بیــت)ع( در شــهرهای چیتاگون،گولنــا و بوگــره، ایــن 
ــرادران و  ــادی از ب ــداد زی ــا حضــور تع ــه ب ــن مراســم ک ــد. در ای ــارک را جشــن گرفتن مراســم مب
خواهــران عالقمنــد بــه خانــدان عتــرت و طهــارت برگــذار شــد، عــالوه بــر ســفیر محتــرم جمهــوری 
ــه مناســبت بزرگداشــت دهــه کرامــت، از آســتان  ــه ب ــران ک ــی از ای ــران در داکا هیأت اســالمی ای
قــدس رضــوی بــه بنــگالدش آمــده بودنــد نیــز شــرکت نمودنــد. یــاد آورمــی شــودبرای نخســتین 
باربــود کــه بــه مناســبت دهــه کرامــت، چنیــن جشــن هایــی در بنــگالدش، برگــزار مــی  گردیــد.

ــاه خــادم و مــداح آســتان قــدس رضــوی  ــاي حــق پن ــژه جشــن میــالد، جنــاب آق در بخــش وی
ــن موســی الرضــا)ع( را  ــی ب ــام عل ــوات خاصــه ام ــس، صل ــاق حضــار مجل ــه اتف ــا ب ــا لحــن زیب ب
قرائــت نمــود.  بــه دنبــال آن، پرچــم ویــژه مرقــد مطهــر امــام رضــا)ع(، متبــرک شــده بــه ضریــح 
ــه  ــا احتــرام ویــژه جلــوی درب ورودی ســالن قــرارداده شــد و عمــوم ارادتمنــدان ب آن حضــرت ب
ــن  ــد. در ای ــض بردن ــارت از آن فی ــه قصــد زی ــوان ب ــان و بان ــم از آقای ــن الحجــج اع حضــرت ثام
ــح امــام  ــود و عطــر مخصــوص ضری ــر کــرده ب ــژه ای فضــا را پ هنــگام حــال و هــوای معنــوی وی

ــد.  ــع گردی ــن مشــتاقان آن حضــرت توزی رضــا)ع( و نمــک متبــرک در بی
ــن  ــی ثام ــرم ملکوت ــف ح ــای مختل ــا از زوای ــری زیب ــم، تصاوی ــزاری مراس ــل برگ ــیه مح در حاش
ــی  ــا دور ســاختمان رایزن ــه نمایــش گذاشــته شــد و دور ت الحجــج)ع( و حضــرت معصومــه)س( ب

ــد. ــی گردی ــن مناســبت چراغان بدی
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بنگالدش گروه حفظ هویت اسالمی
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نیجریه 
برگزاری تكریم دهه کرامت و میالد امام رضا )ع( در موسسه رسول اعظم )ص(

ــوص  ــخ در خص ــش و پاس ــخنرانی و پرس ــای س ــه ه ــت جلس ــه کرام ــه ی ده ــای اولی در روزه
حضــرت فاطمــه معصومــه )س( و حضــرت امــام رضــا )ع( توســط شــیخ صالــح محمــد ثانــی زاریــا 
در شــهر کادونــا برگــزار شــد. ســخنرانان درایــن جلســات بــه  موضوعاتــی هماننــد ســیره و زندگــی 
نامــه حضــرت امــام رضــا)ع( و خواهــر بزرگوارشــان بــا هــدف تبلیــغ مکتــب تشــیع پرداختــه انــد.

مراســم بعــدی در جشــنهای والدت حضــرت فاطمــه معصومــه )س( و حضــرت امــام رضــا )ع( که در 
حــوزه باقــر العلــوم )ع( درکانــو توســط شــیخ صالــح محمــد ثانــی زاریــا ودر مســجد رســول اعظــم 

)ص(( ایــن هــم درشــهر کانوتوســط شــیخ بشــیر الول برگــزار شــد.
ایــن مراســم بیشــتر حــول محــور امــام رضــا )ع( و سیاســت آن حضــرت خصوصــا مســاله والیــت 
ــهر  ــیع در ش ــار تش ــه )س( در انتش ــرت معصوم ــش حض ــوص نق ــی در خص ــدی و  توضیحات عه
ــم ودیگــر شــهرهای اســالمی داده شــده و پاســخ هــای مناســب در خصــوص شــبهات توســط  ق

ــد.  ــان مطــرح گردی مخالف
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اختصاص شماره جدید مجله»الوحده« به موضوع امام رضا)ع(
همزمان با ایام دهه کرامت

همزمــان بــا ایــام دهــه کرامــت ســالروز میــالد بــا ســعادت حضــرت علــی ابــن موســی الرضــا)ع( 
و خواهــر گرامــی ایشــان حضــرت فاطمــه معصومــه)س( و برگــزاری چهاردهمیــن جشــنواره بیــن 
المللــی امــام رضــا)ع( چهــار نشــریه الوحــده بــه زبــان عربــی، اکــو آو اســالم بــه زبــان انگلیســی ، 

ایــران نویــن بــه زبــان اردو و قــزل امــام بــه زبــان ترکمنــی تهیــه و منتشــر گردیــد.
ایــن نشــریات کــه شــماره جدیــد خــود را بــه موضــوع امــام رضــا )ع( اختصــاص داده بودنــد حــاوی 

مطالــب بدیــع و مقــاالت متنوعــی دربــاره ســیره آن حضــرت و فرهنــگ رضــوی مــی باشــد.
ــی  ــی فرهنگ ــن الملل ــاد بی ــکاری بنی ــا هم ــاد اندیشــه اســالمی و ب ــه همــت بنی ــن نشــریات ب ای
ــه  هنــری امــام رضــا)ع( تهیــه مــی گــردد کــه امســال شــاهد اضافــه شــدن مجلــه قــزل امــام ب

ــم. ــی بودی ــان ترکمن زب
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انتشار دویست  وپنجاه وششمین شماره نشریه  »اکو او اسالم«

بــه مناســبت میــالد امــام رضــا )ع(، دویست  وپنجاه وششــمین شــماره نشــریه  »اکــو او اســالم« بــه 
همــت بنیــاد اندیشــه اســالمی وابســته بــه ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســالمي منتشــر شــد.

ــگ و ارتباطــات اســالمي، در  ــي و اطالع رســاني ســازمان فرهن ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
ایــن نشــریه کــه بــا درگیــري مطالبــي در خصــوص زندگینامــه امــام رضــا )ع( و هجــرت ایشــان از 
مدینــه بــه خراســان و جریــان والیتعهــدی تــا شــهادت ایــن بزرگــوار، منتشــر شــده اســت، نــگاه 
تحلیلــی بــه نقــش و اثــرات مدیریــت فرهنگــی حضــرت امــام رضــا )ع( بــر جامعــه تشــعیع دارد.

مقالــه دیگــر ایــن نشــریه بــه مقایســه خالفــت امــام علــی )ع(، امــام حســین )ع( و امــام رضــا )ع( و 
دالیــل رد پیشــنهاد خالفــت از جانــب حضــرت امــام رضــا )ع( و پذیــرش خالفــت از جانــب امــام 

ــردازد. ــیعیان می پ اول ش
بررســی مولفه هــای سیاســی ســیره امــام رضــا )ع(، اصــول علمــی و اخالقــی مناظره هــای رضــوی، 
بررســی دقیــق کرامــت و جایــگاه زن در خانــواده از منظــر حضــرت امــام رضــا )ع( از دیگــر مطالــب 

ایــن نشــریه اســت.
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انتشار نخستین نشریه »قزل امام « به زبان ترکمني

نخســتین نشــریه »قــزل امــام «بــه زبــان ترکمنــي ویــژه والدت امــام رضــا )ع(، بــه همــت بنیــاد 
اندیشــه اســالمی وابســته بــه ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســالمي منتشــر شــد.

ــالمي،در  ــات اس ــگ و ارتباط ــازمان فرهن ــاني س ــي و اطالع رس ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
ایــن نشــریه یادداشــت ســردبیر، از کاروان پیــران در مکتــب امــام رضــا )ع(، میهمــان مــرو )نگاهــي 
اجمالــي بــه مســتندات حضــور حضــرت امــام رضــا )ع( در مــرو قدیــم( و زندگینامــه حضــرت امــام 

ــه چشــم مي خــورد. رضــا )ع( ب
در بخشــي دیگــر، حقــوق خانــواده از دیــدگاه حضــرت امــام رضــا )ع(، عقالنیــت از دیــدگاه امــام 
رضــا )ع(، ضــرورت خــردورزي، جایــگاه امــام رضــا )ع( در جامعــه ترکمــن و مکتــب عرفانــي مــرو 

آمــده اســت.
بنابــر اعــالم ایــن خبــر، ایــن نشــریه بــا مدیرمســئولي حمیدرضــا آزادی و بــا رویکــردي سیاســي، 

اجتماعــي و فرهنگــي و همچنیــن، ســردبیري رســول اســماعیل زاده  منتشــر مي شــود.
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انتشار پانزدهمین شماره نشریه »ایران نوین« با موضوع فرهنگ رضوی

پانزدهمیــن شــماره ماهنامــه اردو زبــان »ایــران نویــن« بــه همــت بنیــاد اندیشــه اســالمي وابســته 
بــه ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســالمي منتشــر شــد.

ــه  ــط عمومــي و اطالع رســاني ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســالمي، ب ــه گــزارش اداره کل رواب ب
مناســبت میــالد حضــرت امــام رضــا )ع(، پانزدهمیــن شــماره ماهنامــه اردو زبــان »ایــران نویــن« 
ــگ و ارتباطــات اســالمي چــاپ و  ــه ســازمان فرهن ــاد اندیشــه اســالمي وابســته ب ــه همــت بنی ب

منتشــر شــد.
نخســتین مطلــب ایــن شــماره بــه موضــوع اهمیــت نقــش امــام رضــا )ع( در نحــوه عمــل کــردن 
ــا و  ــام رضــا )ع(، داســتان هاي زیب ــار و ســیره ام ــه آن مســائل، رفت مســائل فرهنگــی و اهتمــام ب
ــام  ــام رضــا )ع(، بررســي جنبه هــاي تربیتــي و آموزشــي روش زندگــي ام جــذاب در خصــوص ام

رضــا )ع( اشــاره دارد.
در بخشــي دیگــر، سیاســت هاي ظالمانــه اتخــاذ شــده از طــرف مأمــون عباســي در قبــال مــردم و 
خصوصــاً حضــرت امــام رضــا )ع( و همچنیــن، بیانــات گهربــار مقــام معظــم رهبــري )مدظله العالــي( 

در رابطــه بــا تحلیــل زندگــي سیاســي و اجتماعــي امــام رضــا )ع( از دیــدگاه ایشــان آمــده اســت.
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گفتگو با شیخ حسین العوالی از کشور جمهوری اوگاندا

فّعالیت های عام المنفعه به برکت امام رضا علیه الّسالم انجام می شود

حّجــت االســالم و المســلمین شــیخ حســین العوالــی، مدیــر و مؤّســس حــوزة علمیــة امــام رضــا 
ــة  ــرق میان ــا در ش ــة ویکتوری ــیة دریاچ ــع در حاش ــدا، واق ــوری اوگان ــور جمه ــالم در کش علیه الّس
قــاّرة آفریقاســت. وی در معّرفــی خــودش و فّعالیت هایــش می گویــد: »اصالتــاً اهــل کشــور لبنــان 
ــدا فّعالیت هــای  ــدا مســتقر هســتم. مــا در کشــور اوگان و اکنــون سال هاســت کــه در کشــور اوگان
مختلــف خدماتــی و تبلیغــی و ... انجــام می دهیــم؛ از جملــه تأســیس چنــد حــوزة علمیــه بــرای 
ــا  ــرق آفریق ــه از ش ــی ک ــای آفریقای ــرای یتیم ه ــی ب ــداث یتیم خانه های ــرادران، اح ــران و ب خواه
ــه مــدارس مختلــف کشــور  ــه مــا مراجعــه می کننــد، تربیــت ایــن یتیم هــا و فرســتادن آن هــا ب ب

ــن دســت.«  ــای دیگــری از ای ــل و فّعالیت ه ــرای درس و تحصی ــدا ب اوگان
شــیخ حســین العوالــی دربــارة کیفیــت و کّمیــت ایــن یتیم خانه هــا نیــز اظهــار مــی دارد: 
ــه برکــت  ــز ب ــز نی ــن مراک ــم و ادارة ای ــل می کنی ــا تکّف ــن یتیم خانه ه ــادی را در ای ــای زی »یتیم ه
ــزرگ کــه  ــی و ب ــة اصل ــن پیــش مــی رود. در یتیم خان ــالم و کمک هــای خّیری ــام رضــا علیه الّس ام
ــام آن یتیم خانــة امــام رضــا علیه الّســالم اســت، حــدود دویســت وپنجاه یتیــم زندگــی می کننــد  ن

ــود.«  ــراد می ش ــکان اف ــل اس ــگاه و مح ــجد و درمان ــه و مس ــامل مدرس ــه ش ــن یتیم خان و ای
ــانزده  ــدود ش ــا و ح ــاّرة آفریق ــه در ق ــت ک ــال اس ــی وپنج س ــاً س ــد: »تقریب ــح می کن وی تصری
ــن  ــی در ای ــای خوب ــد هلل، فّعالیت ه ــدا هســتم. الحم ــوری اوگان ــه در کشــور جمه ــال اســت ک س
ــا  ــرت رض ــوف حض ــام رئ ــام ام ــه ن ــا ب ــای م ــی فّعالیت ه ــژه وقت ــته ایم؛ به وی ــال داش ــانزده س ش
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علیه الّســالم اســت واقعــاً برکــت زیــادی دارد. نــام حضــرت رضــا علیه الّســالم و معرفــی ایــن امــام 
همــام بــرای همــة مــردم در کشــور جمهــوری اوگانــدا خیلــی پــر برکــت بــوده اســت و مــا هــم 
ــام امــام رضــا علیه الّســالم انجــام می دهیــم؛ از ایــن  ــا ن همــة فّعالیت هایمــان در همــة مراکــز را ب
ــور  ــل کش ــردم اه ــه م ــرت را ب ــی آن حض ــا به نوع ــة م ــه و عام المنفع ــای خیرخواهان رو فّعالیت ه

جمهــوری اوگانــدا معّرفــی کــرده اســت.« 
***

- جمعیت کشور جمهوری اوگاندا اکثراً مسلمان است یا غیرمسلمان؟ 
ــای  ــور در آماره ــن کش ــت ای ــت. دول ــر اس ــی ودومیلیون نف ــدود س ــدا ح ــور اوگان ــت کش جمعی
رســمی اعــالم می کنــد کــه تقریبــاً چهارده درصــد از ایــن جمعیــت مســلمان هســتند، اّمــا ظاهــراً 
ــن  ــلمان ای ــردم مس ــد م ــدود چهل درص ــه ح ــم ک ــر می کنی ــا فک ــت و م ــق نیس ــار دقی ــن آم ای
ــداد شــیعیان  ــز تع ــی نی ــن مســلمانان اوگاندای ــه مســیحی هســتند. در بی کشــور مســلمان و بقی
ــد و  ــی می کنن ــف کشــور زندگ ــداد در مناطــق مختل ــن تع ــه ای ــر اســت ک ــزار نف حــدود هفتاده

ــد.  ــز دارن ــی نی ــی مختلف ــای مذهب فّعالیت ه
ــی  ــۀ شــما مخصــوص شــیعیان اوگاندای ــه و عام المنفع ــا فّعالیت هــای خیرخواهان - آی

اســت یــا شــما بــه عمــوم مــردم ایــن کشــور نیــز توّجــه داریــد؟ 
ــرای اقشــار مختلــف مــردم  ــرای انســانیت اســت. یعنــی فّعالیت هــای مــا ب کار مــا در اصــل کار ب
ــل  ــا تحــت تکّف ــا مراجعــه می کننــد ت ــه م ایــن کشــور انجــام می شــود. وقتــی بّچه هــای یتیــم ب
مــا در یتیم خانه هایــی کــه داریــم قــرار بگیرنــد، مــا هرگــز چنیــن شــرطی نداریــم کــه شــیعه یــا 
مســلمان باشــند، بلکــه همــة یتیم هــا را بــا هــر اعتقــادی کــه دارنــد قبــول می کنیــم. الحمــدهلل، 
بســیاری از ایــن افــراد بعــد از ایــن کــه تحــت تکّفــل یتیم خانه هــای امــام رضــا علیه الّســالم قــرار 
ــای  ــی اساســاً کاره ــن مشــّرف می  شــوند. ول ــن مبی ــن دی ــه ای ــد و ب ــد، اســالم را می پذیرن گرفتن
مــا عمومــی اســت و بــرای افــراد خــاص و دیــن و مذهــب معّینــی نیســت و الحمــد هلل بــرای همــه 
اســت. بــه همیــن دلیــل هــم روابــط مــا بــا اقشــار مختلــف مــردم کشــور اوگانــدا خیلــی خــوب 
اســت و مــا حّتــی بــا دولــت جمهــوری اوگانــدا هــم رابطــة خیلــی خوبــی داریــم. بارهــا شــده اســت 
ــد و گاه  ــک می بینن ــا را از نزدی ــای م ــد و فّعالیت ه ــا می آین ــش م ــت پی ــتادگانی از دول ــه فرس ک
تعّجــب می کننــد کــه مــا چگونــه داریــم بــا ایــن کیفیــت کار می کنیــم و بــرای همــه داریــم کار 
ــه مــن گفــت:  ــدا رســیدم. ایشــان ب ــار خدمــت رئیس جمهــور اوگان ــک ب ــی ی ــم. مــن حّت می کنی
ــرای همــه چــاه  ــرای همــه مدرســه می ســازید و ب »چــه فرقــی بیــن مــا و شــما هســت؟ شــما ب
ــا کنــون چنیــن چیــزی را ندیده ایــم.« مــن گفتــم: »فّعالیت هــای مــا  آب حفــر می کنیــد و مــا ت
عیــن رفتــار ائّمــة ماســت. امــام علــی علیه الّســالم وقتــی در کوفــه بــود و خــارج از مســجد دیــد 
ــت  ــت حاکمی ــخص تح ــن ش ــون ای ــود چ ــالم فرم ــام علیه الّس ــد، ام ــی می کن ــی دارد گدای کس
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اســالم اســت و در مملکــت مــا زندگــی می کنــد، حّتــی اگــر غیرمســلمان هــم باشــد حّقــی دارد و 
بایــد حّقــش ادا شــود.« رئیس جمهــور اوگانــدا کــه خــودش مســیحی اســت، تعّجــب کــرد. مــن در 

ایــن دیــدار یــک جلــد ترجمــة کتــاب »نهــج البالغــه« را نیــز بــه ایشــان هدیــه دادم. 
- برای جذب کمک های خّیرین مشكلی ندارید؟ 

ــه  ــوط ب ــکالت مرب ــن مش ــم ای ــمت اعظ ــود دارد و قس ــادی وج ــکالت زی ــا مش ــوالً در کار م معم
ــا  ــاّرة آفریق ــه ق ــه ب ــی ک ــال، از روز اّول ــن ح ــا ای ــت. ب ــن اس ــای خّیری ــذب کمک ه ــه و ج بودج
ــم و  ــد کار کنی ــا بای ــه م ــاد راســخ داشــتیم ک ــم، اعتق ــاز کردی ــای خــود را آغ ــم و فّعالیت ه رفتی
ــر ایــن بســیاری از کارهــا را  ــا ب ــة اطهــار علیهم الّســالم کمــک می کننــد. بن ــد و ائّم حتمــاً خداون
بــدون بودجــة خاّصــی شــروع کردیــم و بعــد خداونــد کمــک کــرد و الحمــدهلل توانســتیم تعــداد 
ــی  ــا کمک هــای درمان ــاّرة آفریق ــه شــیعیان ق ــه بســازیم و ب ــادی مدرســه و مســجد و یتیم خان زی
ــا همیــن االن هفتــاد نفــر از افــرادی  ــه شــما ببینیــد کــه ت ــرای نمون ــه بدهیــم. ب و آموزشــی ارائ
ــف از دانشــگاه  ــد، توانســته اند در رشــته های مختل ــل بوده ان ــا تحــت تکّف کــه در یتیم خانه هــای م
فارغ الّتحصیــل شــوند؛ در حالــی کــه مــا بــرای ادارة آن یتیم خانه هــا و تأمیــن هزینه هــای تحصیــل 
ایــن افــراد هیــچ گونــه بودجــة معّینــی نداشــته ایم و نداریــم، اّمــا همیشــه ســعی می کنیــم افــراد 
خّیــر را مجــاب کنیــم کــه بــه مــا کمــک کننــد و در عیــن حــال شــک نداریــم کــه ایــن فّعالیت هــا 
ــالم  ــه علیه الّس ــرت ثامن االئّم ــت حض ــه برک ــژه ب ــالم و به وی ــار علیهم الّس ــة اطه ــت ائّم ــه برک ب

ــام آن حضــرت اســت.  ــه ن ــن فّعالیت هــا ب ــرا همــة ای انجــام می شــود و پیــش مــی رود، زی
ــا  ــم ب ــر ه ــورهای دیگ ــا از کش ــتند ی ــدا هس ــور اوگان ــل کش ــن از داخ ــن خّیری - ای

ــد؟  ــكاری می کنن ــما هم ش
ــدا خیلــی مختصــر اســت. بیشــتر خّیریــن از کشــورهای  کمک هــای خّیریــن داخــل کشــور اوگان

هســتند. 
- بیشتر از کدام کشورها؟ 

ــا  ــه م ــادی ب ــای زی ــه کمک ه ــن منطق ــیعیان ای ــارس؛ ش ــج ف ــوزة خلی ــورهای ح ــتر از کش بیش
می کننــد. اّمــا نکتــة مهــم ایــن اســت کــه واقعــاً در خیلــی از مواقــع مــا پیــش کســی نمی رویــم 
کــه از او کمــک بگیریــم، بلکــه بــه برکــت ائّمــة اطهــار علیهم الّســالم، مــردم خودشــان پیــش مــا 

ــد.  ــک می کنن ــا کم ــه م ــا، ب ــای م ــارة فّعالیت ه ــو درب ــس از پرس وج ــد و پ می آین
- آیا شما ارتباط مستمری با نهادهای رسمی علمی یا مذهبی در ایران هم دارید؟ 

بلــه. مــن پیش تــر نماینــدة ســازمان مــدارس اســالمی و بعــد نماینــدة جامعــة المصطفــی العالمیــه 
ــتم و  ــدا هس ــور اوگان ــالم در کش ــت علیهم الّس ــل بی ــی اه ــع جهان ــدة مجم ــودم و االن نماین ب
ــام ایــن مجمــع انجــام می شــود. هم اکنــون چهــل  ــه ن ــاّرة آفریقــا ب بســیاری از کارهــای مــا در ق
ــد و از  ــت می کنن ــالم فّعالی ــت علیهم الّس ــل بی ــی اه ــع جهان ــر مجم ــر نظ ــه زی ــم ک ــغ داری مبلّ
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ایــن مجمــع حقــوق ماهانــه می گیرنــد. البتــه روشــن اســت کــه مــا بــرای ترویــج فرهنــگ اهــل 
بیــت علیهم الّســالم بــدون قیــد و شــرط کار می کنیــم. ارتباطمــان بــا نهادهــای رســمی علمــی و 
مذهبــی در کشــور ایــران هــم گاهــی بیشــتر و گاهــی کمتــر می شــود، اّمــا هیــچ گاه قطــع نشــده 

اســت. 

- تفّكــر ســلفی و تكفیــری در کشــور جمهــوری اوگانــدا هــم هســت؟ آیــا ایــن تفكــر 
در ایــن کشــور هــم حضــور دارنــد و فّعالیــت می کننــد؟ 

ــه کشــور  ــالدی ب ــی حــدود ســال های 1970 می ــک فیصــل یعن ــان پادشــاهی مل ــا از زم وّهابی ه
اوگانــدا آمدنــد و در ایــن کشــور شــروع بــه فّعالیــت کردنــد. در ایــن مــّدت بســیاری از اوگاندایی هــا 
ــدارس آن  ــی از م ــای وّهاب ــای علم ــد و تحــت آموزه ه ــه کشــور عربســتان رفتن ــل ب ــرای تحصی ب
ــدا برگشــتند و در ایــن کشــور نیــز مــدارس مختلفــی را  ــه اوگان کشــور فارغ الّتحصیــل شــدند و ب
ــد و  ــا را گســترش می دهن ــد وّهابی ه ــت عقای ــام وّهابی ــه ن ــدارس ب ــن م ــد و در ای تأســیس کردن
تبلیــغ می کننــد و تحــت حمایــت دولــت عربســتان هســتند. دولــت عربســتان همچنــان دارد ایــن 
برنامــه را ادامــه می دهــد. بنــا بــر ایــن و بــا توّجــه بــه حضــور تفّکــر وّهابیــت از ســال ها پیــش در 
کشــور اوگانــدا، بســیاری از مســاجد اهــل ســّنت کــه تحــت مدیریــت وّهابی هــا در مناطــق مختلــف 
ایــن کشــور احــداث شــده بودنــد، ورود شــیعیان را ممنــوع کردنــد. الحمــدهلل، در ســال های اخیــر 
ــه مــردم بفهمانیــم کــه بیــن اهــل ســّنت و وّهابی هــا  ــادی کردیــم و توانســتیم ب مــا کارهــای زی
ــز  ــا نی ــد و م ــاوت را فهمیده ان ــن تف ــردم ای ــروز م ــبختانه ام ــود دارد و خوش ــاوت بســیاری وج تف
ارتبــاط بســیار خوبــی بــا اهــل ســّنت داریــم. بــرای نمونــه، جلســات بســیار مفیــدی بــا بــزرگان 
ــود  ــس خ ــه مجال ــا را ب ــا م ــته ایم. آن ه ــدا داش ــلمانان اوگان ــالی مس ــس اع ــّنت در مجل ــل س اه
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ــی  ــاط خوب ــم ارتب ــا ه ــک ب ــد و از نزدی ــا می آین ــزد م ــه ن ــم ب ــان ه ــد و خودش ــوت می کنن دع
ــم.  ــرکت می کنی ــا ش ــای آن ه ــف در برنامه ه ــبت های مختل ــه مناس ــم ب ــان ه ــا خودم ــم. م داری
ایــن ارتبــاط خــوب و نزدیــک بــه حــّدی اســت کــه حّتــی مجلــس اعــالی مســلمانان اوگانــدا کــه از 
بــزرگان اهــل ســّنت تشــکیل شــده اســت، بــرای کارهــای مــا نامــة تأییدیــه داد کــه مــا می توانیــم 
هــر جــای کشــور کــه بخواهیــم فّعالیــت کنیــم و ایــن نامــة تأییــد بــرای دولــت جمهــوری اوگانــدا 

خیلــی مهــم اســت. 
- بــه نظــر شــما به عنــوان مبّلــغ مذهــب تشــّیع، بهتریــن کار بــرای مقابلــه بــا تفّكــر 

ــت؟  تكفیری چیس
بــه نظــر مــن، ایــن مســئله در اماکــن مختلــف متفــاوت اســت. بــرای نمونــه، رفتــار تکفیری هــا در 
کشــور اوگانــدا بــرای ایضــاح نهــج آن هــا کافــی بــود و امــروز دولــت جمهــوری اوگانــدا فــرق بیــن 
ــا از  ــدا تکفیری ه ــور اوگان ــر در کش ــوی دیگ ــد. از س ــی می دان ــا را به خوب ــلمانان و تکفیری ه مس
ــرار داده اســت  ــب ق ــا را تحــت تعقی ــراد آن ه ــت بســیاری از اف ــردم طــرد شــده اند و دول نظــر م
و حّتــی بــه مــا ســفارش کــرده اســت کــه اگــر آن هــا مــا را اذیــت کردنــد، مــا بــه دولــت خبــر 
ــای  ــّیع، در برنامه ه ــب تش ــان مذه ــوان مبلّغ ــم به عن ــا ه ــد. م ــت کنن ــا مراقب ــا از م ــم ت بدهی
ــام مختلــف مذهبــی در کشــور اوگانــدا برگــزار می شــود، تفــاوت بیــن اســالم  مختلفــی کــه در ایّ
حقیقــی و تفّکــر تکفیــری را توضیــح می دهیــم و تبییــن می کنیــم. همچنیــن بارهــا از متفّکــران 
ــه  ــر خوشــبختانه هم ــد و االن دیگ ــت کنن ــاره صحب ــن ب ــا در ای ــم ت ــوت کرده ای ــل ســّنت دع اه

ــه  چــه کســانی هســتند و هدفشــان چیســت.  ــد ک می دانن
- بســیار خــوب. نظــر شــما دربــارۀ جشــنوارۀ بین المللــی امــام رضــا علیه الّســالم و 
مجموعــۀ مراســمی کــه در دهــۀ کرامــت در مشــهد و قــم برگــزار می شــود چیســت؟ 
ــل  ــگ اه ــی و فرهن ــالم حقیق ــی اس ــج و معّرف ــتای تروی ــی را در راس ــن اقدامات چنی

ــد؟  ــی می کنی ــه ارزیاب ــالم چگون ــت علیهم الّس بی
ــیار  ــور بس ــم ام ــر نظ ــود و از نظ ــزار می ش ــل برگ ــر از قب ــال بهت ــر س ــه ه ــن برنام ــد هلل، ای الحم
ــند و  ــت می کش ــن راه زحم ــی در ای ــاً خیل ــنواره واقع ــن جش ــئول ای ــان مس ــت. آقای ــی اس عال
ــن برنامــة محکــم  ــف دعــوت می کننــد و باعــث می شــوند ای ــادی زا از کشــورهای مختل ــراد زی اف
ــا ایــن کیفیــت برگــزار می شــود. مــن همیشــه دعــا می کنــم کــه در آینــدة نزدیــک،  و مفّصــل ب
ــا  ــی ب ــد. یعن ــم برس ــم ه ــا آمده ای ــا از آن ج ــه م ــورهایی ک ــه کش ــا ب ــه اجالس ه ــن گون ــر ای اث
توّجــه بــه برکتــی کــه امــام رضــا علیه الّســالم دارد، نبایــد ایــن برکــت در همــان تاالرهــا بمانــد و 
ان شــاءاهلل بــه کشــورهای دیگــر هــم برســد. مــا هــم حاضریــم و ان شــاءاهلل بتوانیــم کارهــای بیشــتر 
ــس  ــوان رئی ــن به عن ــیم. م ــته باش ــوی داش ــگ رض ــترش فرهن ــری در راه گس ــای بهت و فّعالیت ه
ــن  ــرای اعضــای ایــن کمیتــه را تشــکیل دادم و در ای ــژه ب ــا اّولیــن جلســة وی ــاّرة آفریق کمیتــة ق
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ــم.  ــر کار کنی ــم بهت ــه چطــور می توانی ــم ک ــاره صحبــت کردی ــن ب جلســه در ای
- شــهر مقــّدس مشــهد در ایــن روزهــا میزبــان میلیون هــا زائــر حــرم مطّهــر امــام 
رضــا علیه الّســالم اســت و شــما نیــز یكــی از ایــن زائــران هســتید. به عنــوان زائــر 

ــد؟  ــی داری ــه احساس ــالم چ ــج علیه الّس ــرت ثامن الحج حض
قبــاًل گفتــه ام و بــاز هــم می گویــم کــه مشــهد مقــّدس شــهر امــام رضــا علیه الّســالم اســت و مــن 
عظمــت اســالم و انقــالب اســالمی و کشــور ایــران را در بــارگاه منــّور رضــوی مشــاهده می کنــم. 
ــة  ــای ده ــان در روزه ــف جه ــر مشــتاق از شــهرها و کشــورهای مختل ــا زائ ــه میلیون ه ــن ک همی
کرامــت بــه زیــارت ایــن حــرم مطّهــر می آینــد، بــرای هــر مســلمان معتقــد بــه حّقانیــت حضــرت 

امــام رضــا علیه الّســالم باعــث افتخــار و شــادمانی اســت. 
***

شــیخ حســین العوالــی در پایــان ایــن گفتگــو ابــراز مــی دارد: »مــا وســیله ای جــز دعــا 
نداریــم؛ دعــا بــرای دولــت مبــارک جمهــوری اســالمی ایــران بــرای پیــروزی بــر دشــمنانش و دعــا 
ــان. حضــرت رضــا  ــة ســرزمین های جه ــالم در هم ــام رضــا علیه الّس ــرکات ام ــرای اســتفاده از ب ب
علیه الّســالم امــام رئوفــی اســت کــه همــة مــردم جهــان از جملــه همــة محتاجــان، همــة بیمــاران 
ــف  ــان مختل ــر از میهمان ــارش پ ــه دی ــی ک ــد؛ امام ــه می کنن ــه او مراجع ــدان ب ــة حاجتمن و هم
ــد ســبحان  ــم منتشــر اســت. از خداون ــش در عال ــف اســت، امامــی کــه برکات از کشــورهای مختل
مســئلت می کنــم کــه جمهــوری اســالمی ایــران را بــه تأییــد خاّصــش تأییــد کنــد و بــر دشــمنان 

اســالم و دشــمنان انســانیت پیــروزش گردانــد. 
وی خاطرنشــان می کنــد: »در پایــان هــم تشــّکر خاّصــی دارم از برادرانــی کــه بــرای انعقــاد ایــن 
جشــنواره در مشــهد مقــّدس زحمــات بســیاری کشــیدند و بــرای ایشــان آرزوی توفیــق ویــژه دارم. 
همچنیــن بــرای رهبــر معّظــم جمهــوری اســالمی ایــران آرزوی طــول عمــر بــا برکــت و بــا عــّزت 

می کنــم.« 
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گفتگو با میكائیل آلوارز از کشور اسپانیا

جمعیت شیعیان در اسپانیا نیاز به سامان  دهی دارد

میکائیــل آلــوارز، پژوهشــگر و اندیشــمند اهــل شــهر ســویا واقــع در جنــوب کشــور اســپانیا در جنوب 
غربــی قــاّرة اروپاســت. وی کــه بنیان گــذار جامعــة اســالمی »بیعــت اهلل« و مؤّســس کتابخانــة »اهــل 
بیــت علیهم الّســالم« و همچنیــن امــام جماعــت مســجد امــام رضــا علیه الّســالم در شــهر ســویای 
ــال  ــی س ــدود س ــتم. االن ح ــس هس ــل اندل ــن اه ــد: »م ــش می گوی ــی خوی ــت، در معّرف اسپانیاس
اســت کــه مســلمان شــده ام. از وقتــی کــه بــا اســالم آشــنا شــدم، بــا مؤّسســه هایی کــه فّعالیت هــای 
ــای  ــه فّعالیت ه ــز ب ــن نی ــه ها م ــن مؤّسس ــا ای ــاط ب ــدم و در ارتب ــنا ش ــز آش ــتند نی ــالمی داش اس
ــود کــه ســایتی را طّراحــی کردیــم؛ ایــن ســایت تنهــا ســایتی  اســالمی روی آوردم. ســال 2002 ب
ــای  ــایت کتاب ه ــن س ــا در ای ــود و م ــالمی ب ــای اس ــه کتاب ه ــوط ب ــه مرب ــد ک ــمار می آم به ش
اســالمی بــا رویکــرد شــیعی را جمــع آوری و بــه مخاطبــان عرضــه کردیــم. در ســال 2004 هــم اّولین 
مؤّسســة رســمی شــیعی را در دولــت اســپانیا راه انــدازی و ثبــت کردیــم کــه نامــش مؤّسســة شــیعة 
دوازده امامــی بیعــت اهلل اســت؛ ایــن مؤّسســة در سرتاســر کشــور اســپانیا فّعالیــت دارد و مــن نیــز 

ــی هســتم.«  ــای فرهنگــی و تبلیغ ــن مؤّسســه مشــغول فّعالیت ه ــون در ای هم اکن
***

- به نظر شما مهم ترین مسائل و مشكالت یا معضالتی که مسلمانان یا مسلمان شدگان در 
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کشور اسپانیا با آن ها دست وپنجه نرم می کنند، چیست؟ 
ــد عــرض کنــم کــه واقعیــت  ــم، بای ــژه شــیعیان ســخن بگوی ــارة مســلمانان به وی اگــر بخواهــم درب
اجتماعــی شــیعیان کشــور اســپانیا در مقایســه بــا بقیــة جوامــع شــیعی در دیگــر کشــورهای اروپایــی 
مثــل آلمــان و انگلســتان و ... تفــاوت دارد. متأّســفانه جامعــة شــیعیان کشــور اســپانیا هــم بســیار 
کوچک تــر از نمونه هــای مشــابه در دیگــر کشــورهای اروپایــی و هــم بســیار پراکنده تــر از آن هاســت. 
ــن جمعیــت شــیعیان کشــور اســپانیا در شــهر بارســلونا وجــود دارد  ــوان گفــت بزرگ تری شــاید بت
کــه ایــن جمعیــت ترکیبــی از مهاجــران پاکســتانی و نیــز گروهــی از ایرانی هــا و عراقی هــای ســاکن 
شــهر بارســلونای اسپانیاســت. جمعیــت بومیــان مسلمان شــدة کشــور اســپانیا نیــز بســیار کم اســت و 
همیــن جمعیــت هــم بســیار کــم پیــش می آیــد کــه دور هــم جمــع بشــوند و ایــن پراکندگــی باعــث 
شــده اســت کــه مــا نتوانیــم یــک جامعــة شــیعی کامــل و مّتحــد را در کشــور اســپانیا تشــکیل دهیم. 
اگــر بخواهــم دربــارة حســینیه ها کــه مراکــز اصلــی مذهبــی و فرهنگــی در کشــور اســپانیا هســتند 
نیــز صحبــت کنــم، بایــد بگویــم کــه متأّســفانه بیــش از ســه حســینیة ثبت شــده و شناخته  شــده 
در کشــور اســپانیا نداریــم کــه ایــن ســه حســینیه در شــهرهای بارســلونا و مادریــد و حســینیة مــا در 
شــهر ســویا در جنــوب کشــور اســپانیا هســتند کــه ایــن حســینیة ســوم همــان حســینیه ای اســت 

کــه مــا آن را تأســیس کردیــم. 
ــخ تمــّدن اســالم یــک کشــور مهــم  ــه این کــه کشــور اســپانیا در تاری ــه ب ــا توّج - ب
اســت، بــه نظــر شــما می توانیــم ایــن توّقــع را از نهادهــای ثروتمنــد مســلمان داشــته 
باشــیم کــه بــرای ســامان دهی وضعیــت مســلمانان یــا شــیعیان کشــور اســپانیا دســت 

بــه کار شــوند؟ 
ــفانه  ــی متأّس ــت، ول ــوب اس ــه خ ــود، همیش ــپانیا می ش ــور اس ــیعیان کش ــه ش ــه ب ــی ک کمک های
متمرکــز و هدایت شــده و بــا برنامــه نیســت. بــا توّجــه بــه این کــه جمعیت هــای شــیعی در کشــور مــا 
پراکنــده هســتند و یــک جمعیــت شــیعی متمرکــز و قدرتمنــد نداریــم، معمــوالً حمایت هایــی کــه از 
ســوی نهادهــای ثروتمنــد مســلمان بــه مــا می شــود، بــا زاویــة نــگاه خاّصــی بــه کشــور مــا می رســد 
و در حقیقــت ایــن زاویــة نــگاه بــا نیازهــا و حقایقــی کــه در منطقــة مــا وجــود دارد، بســیار متفــاوت 
ــای  ــی از فّعالیت ه ــد، تجربه های ــای کار می آین ــی پ ــه ها وقت ــی از مؤّسس ــه، بعض ــرای نمون ــت. ب اس
ــد کــه  ــد و گمــان می کنن ــا کشــورهای دیگــر دارن ــی و فرهنگــی در کشــورهای خودشــان ی مذهب
ــا  ــه عرصــة کشــور م ــی ک ــد؛ در حال ــال کنن ــا را در کشــور اســپانیا اعم ــان تجربه ه ــد هم می توانن
حقیقتــاً بــا بســیاری از کشــورهای دیگــر متفــاوت اســت. بــه بــاور مــن ایــن کمک هــا بایــد متمرکــز 

ــم.  ــام بدهی ــم انج ــه کار می خواهی ــاً چ ــم دقیق ــه بدانی ــرای این ک ــد؛ ب ــده باش و برنامه ریزی ش
- در واقع باید اّول نیازسنجی انجام شود. 

بلــه؛ نیازهــا خیلــی بــزرگ نیســتند، ولــی خیلــی مهــم هســتند. مــا در کشــور اســپانیا بــه کمک هــای 
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خیلــی وســیع نیــاز نداریــم، بلکــه مهــم ایــن اســت کــه چگونــه از فّعالیت هــای مــا حمایــت بشــود. 
بــرای مثــال، همــان حســینیة مــا به نوعــی تبدیــل بــه یــک مرجــع مهــم شــده بــود و بســیاری از 
شــیعیان کشــور اســپانیا بــه آن جــا مراجعــه می کردنــد. بعضی هــا بایــد ســیصد کیلومتــر مســافرت 
می کردنــد تــا در برنامه هــای ایــن حســینیه شــرکت کننــد و بنابرایــن خیلــی امــکان حضــور فیزیکــی 
در آن جــا را نداشــتند. بــا ایــن حــال، ایــن حســینیه باعــث شــده بــود کــه شــیعیان به نوعــی بــه هــم 
ــه فّعالیت هــا نیــاز داریــم کــه در نتیجــة آن هــا  ــه ایــن گون گــره بخورنــد. بــه نظــر مــن، مــا اآلن ب
ــق خاطــر داشــته باشــند و بتواننــد در مراکــزی  ــه یکدیگــر تعلّ ــد مســافت، ب شــیعیان در عیــن بُع
دور هــم جمــع شــوند. مــا بــه مراکــزی مثــل مســجدها و حســینیه هایی نیــاز داریــم کــه شــیعیان 
ــام خــاص و مناســبت های  ــق کننــد و در مواقــع ضــروری و نیــز در ایّ ــه آن احســاس تعلّ اســپانیا ب
ــا مشــکالتی کــه  مذهبــی بتواننــد در آن هــا حضــور یابنــد و در مراســم مختلــف شــرکت کننــد. ب
هســت، اگــر حمایت هــا بــر ایــن گونــه محورهــا متمرکــز شــود، بســیار مفیــد اســت و در عیــن حــال 

هزینــة ســنگینی نــدارد. 
ــی  ــاد بین الملل ــل بنی ــادی مث ــپانیا، نه ــور اس ــیعیان کش ــت ش ــه وضعی ــه ب ــا توّج - ب
ــالمی  ــات اس ــگ و ارتباط ــازمان فرهن ــا س ــالم ی ــا علیه الّس ــام رض ــری ام فرهنگی هن
در کشــور ایــران، چــه نــوع محصوالتــی از فرهنــگ رضــوی را می تواننــد بــه شــیعیان 

کشــور شــما عرضــه کننــد؟ 
ــی را  ــز فرهنگی مذهب ــه آن مرک ــدیم ک ــور ش ــا مجب ــد و م ــش آم ــه پی ــی ک ــه وضعیت ــه ب ــا توّج ب
ــن  ــم کــه در اّولی ــاز داری ــون نی ــه نظــر مــن هم اکن ــم، ب ــت مشــکالت اقتصــادی تعطیــل کنی به علّ
ــاره در  ــد دوب ــپانیا بتوانن ــیعیان اس ــه ش ــرای این ک ــم ب ــدازی کنی ــکان محــدودی را راه ان فرصــت م
آن جــا جمــع شــوند و از همــة نهادهــای مذهبــی خواهــش می کنیــم کــه در ایــن راه از مــا حمایــت 
کننــد. ایــن مهم تریــن نیــاز ماســت. گذشــته از ایــن، در حــوزة فّعالیت هــای عملــی بایــد گفــت کــه 
مهم تریــن اولویتــی کــه می تــوان و بایــد در حــوزة آن کار کــرد، فّعالیت هــای فرهنگــی بــا محوریــت 
ــان  ــر از جوان ــم. دو ســال پیــش حــدود چهــل نف ــه داری ــن زمین ــه ای در ای ــا تجرب جوان هاســت. م
شــیعة اهــل کشــور اســپانیا را جمــع کردیــم و به همــراه آن هــا بــه زیــارت حــرم مطّهــر امــام رضــا 
علیه الّســالم در شــهر مقــّدس مشــهد و حــرم مطّهــر حضــرت فاطمــة معصومــه علیهاالّســالم در شــهر 
مقــّدس مشــهد قــم آمدیــم. ایــن جوان هــا وقتــی از ایــن ســفر زیارتــی برگشــته بودنــد، هــر کــدام 
مبلّــغ بســیار خوبــی بــرای مذهــب تشــّیع شــده بودنــد. مــا می توانیــم چنیــن فّعالیت هایــی را بارهــا 
و بارهــا انجــام دهیــم. همچنیــن می توانیــم همایش هایــی را در کشــور ایــران یــا در کشــور اســپانیا 
ــا  ــا را ب ــان کشــور م ــه ایــن همایش هــا بیاینــد و جوان ــران ب برگــزار کنیــم و اســتادانی از کشــور ای
مســائل دینــی و مذهبــی آشــنا کننــد. شــکل دیگــر ایــن گونــه فّعالیت هــا ایــن اســت کــه می توانیــم 
ســاالنه یــا هــر چنــد مــّدت یــک بــار گروه هایــی را به صــورت منســجم یــا اردویــی بــه کشــور ایــران 
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بیاوریــم تــا افــراد حاضــر در ایــن گروه هــا یــا اردوهــا بــا مســائل دینــی و مذهبــی آشــنا شــوند. 
ــت  ــوان »پایتخ ــوی به عن ــّور رض ــارگاه من ــود ب ــل وج ــهد به دلی ــّدس مش ــهر مق - ش
ــوان  ــز به عن ــده نی ــال آین ــت در س ــرار اس ــت و ق ــده اس ــی ش ــران« معّرف ــوی ای معن
»پایتخــت فرهنگــی جهــان اســالم« معّرفــی شــود. خوشــبختانه بســیاری از فّعالیت های 
ــام  ــهد انج ــالم در مش ــا علیه الّس ــام رض ــر ام ــرم مطّه ــت ح ــا محوری ــز ب ــی نی مذهب
ــی  ــر کس ــرای ه ــر ب ــرم مطّه ــن ح ــارت ای ــا، زی ــته از این ه ــا گذش ــود. اّم می ش
ــر  ــورهای دیگ ــه از کش ــی ک ــرای زائران ــژه ب ــد؛ به وی ــر باش ــه ای بی نظی ــد تجرب می توان
ــتید؟  ــّدس داش ــم مق ــن حری ــارت ای ــی از زی ــه احساس ــما چ ــد. ش ــا می آین ــه این ج ب
حقیقتــاً زیــارت حــرم مطّهــر حضــرت امــام رضــا علیه الّســالم بــرای هــر کســی تجربــه ای معنــوی و 
بی نظیــر اســت و بــرای مــن نیــز بهتریــن تجربــة زندگــی بــوده اســت. هیــچ وقــت یــادم نمــی رود 
آن شــبی را کــه بــرای نخســتین بــار بــه شــهر مقــّدس مشــهد آمــده بــودم و در شــبی کــه تنهــا بــه 
حــرم مطّهــر رضــوی مشــّرف شــده بــودم، در صحن هــا و رواق هــا می  گشــتم و آخــر شــب نتوانســتم 
راه خــروج را پیــدا کنــم؛ ایــن گم شــدن نه تنهــا ناراحتــم نکــرد، بلکــه باعــث شــد کــه مــن تــا صبــح 
در گوشــه ای از ایــن حــرم مطّهــر بنشــینم و در تنهایــی خــودم از ایــن تجربــة معنــوی بهــره ببــرم و 

بهتریــن لحظــات عمــرم را تجربــه کنــم. 
***

ــد: »مــا حســینیه ای کــه در اندلــس داشــتیم  ــان ســخنانش می گوی ــوارز در پای میكائیــل آل
ــود. حســینیة مــا در منطقــه ای در اســتان مــاالگا  کــه اســمش حســینیة امــام رضــا علیه الّســالم ب
بــود؛ یعنــی تقریبــاً آخریــن منطقــه ای کــه از دســت مســلمانان خــارج شــد. امیــدوارم بــا گســترش 
ــار  ــم ب ــخ تاریخــی تکــرار نشــود و بتوانی ــای تل ــا در کشــور اســپانیا، تجربه ه ــا و فّعالیت ه حمایت ه

دیگــر مســلمانان ایــن منطقــه را ســامان دهی کنیــم.« 
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گفتگو با شیخ سّید مصطفی بوعزیز از کشور بلژیک

احترام به همۀ انسان ها بهترین تبلیغ برای اسالم است

حّجــت االســالم و المســلمین ســّید مصطفــی بوعزیــز، متخّصــص علــوم اســالمی و امــام 
جماعــت مســجد امــام رضــا علیه الّســالم در شــهر بروکســل، پایتخــت کشــور بلژیــک، 
در مرکــز قــاّرۀ اروپاســت کــه مدیریــت این مســجد را نیــز بــر عهــده دارد. وی در معّرفی 
خــود می  گویــد: »مــن متولـّـد و اهــل کشــور بلژیــک هســتم، اّمــا اصالتــی مراکشــی دارم. بیــش از 
ده ســال در حــوزة علمیــة شــهر مقــّدس قــم تحصیــل کــردم و بعــد از آن بــه کشــور خــودم برگشــتم. 
پیش تــر در مســجد امــام رضــا علیه الّســالم در کشــور بلژیــک، فّعالیت هــای مذهبــی انجــام مــی دادم 
ــس  ــان شــهر بروکســل تدری ــان و نوجوان ــه جوان ــه ب ــان فرانســوی ب ــه زب ــت را ب ــل بی ــارف اه و مع
می کــردم و در مناســبت های مختلــف مذهبــی نیــز بــرای اهالــی مســجد ســخنرانی داشــتم. بعدهــا 
ــن  ــا در ای ــان فرانســوی زبان اســت. م یــک حســینیة کوچــک تأســیس کــردم کــه مخصــوص جوان
ــی  ــم شــعائر مذهب ــژة تعظی ــای دیگــری وی ــزاداری و برنامه ه ــی و ع حســینیه ســخنرانی های مذهب
بــه زبــان فرانســوی برگــزار می کنیــم تــا عمــوم فرانســوی زبان های کشــور بلژیــک بتواننــد از آن هــا 

اســتفاده کننــد.« 
ــد؛  ــرکت می کنن ــا ش ــم م ــف در مراس ــای مختل ــادی از ملّیت ه ــردم زی ــد: »م ــه می ده ــز ادام بوعزی
آفریقایی هــا، اروپایی هــا و ... در واقــع برنامه هــای مــا بین المللــی هســتند، ولــی اصــل کار مــا بــه زبــان 
ــه مــا نمی دهنــد و ایــن امــکان  فرانســوی اســت. در مســجد امــام رضــا علیه الّســالم ایــن وقــت را ب
ــی و انگلیســی و  ــف عرب ــای مختل ــه زبان ه ــای آن مســجد ب ــرا برنامه ه ــدارد، زی ــود ن ــا وج ــرای م ب
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فرانســوی و ... اســت و مخاطبانــی از ملّیت هــای مختلــف در برنامه هــای آن جــا نیــز شــرکت می کننــد 
ــان فرانســوی برنامــه  ــه زب ــا یــک ســاعت در روز وقــت نداریــم کــه ب و مــا بیشــتر از نیــم  ســاعت ی
داشــته باشــیم. بــرای همیــن بــه ایــن فکــر افتادیــم کــه یــک مــکان مســتقل بــرای خودمــان داشــته 
باشــیم و ایــن گونــه بــود کــه ایــن حســینیة کوچــک را تأســیس کردیــم و نــام آن را حســینیة شــهید 

شــیخ عبــداهلل دهــدوه گذاشــتیم.« 
ــه در  ــود ک ــک ب ــگ شــیعی در کشــور بلژی ــاالن فرهن ــدوه از فّع ــداهلل ده ــد: »شــیخ عب وی می افزای
مســجد امــام رضــا علیه الّســالم بــه شــهادت رســید. مــا در حســینیة کوچکــی کــه بــه نــام ایــن شــهید 
عزیــز تأســیس کرده ایــم، شــب های جمعــه دعــای کمیــل می خوانیــم، شــب های چهارشــنبه دعــای 
توّســل می خوانیــم و مراســم زیــارت هــم داریــم. مهم تریــن برنامــة مــا در ایــن حســینیه برنامــة زیارت 
اســت. هــر ســال در ایـّـام اربعیــن امــام حســین علیه الّســالم، بیســت تــا چهــل جــوان را بــرای زیــارت 
حــرم امــام حســین علیه الّســالم بــه کربــال می آوریــم و بعــد از زیــارت حــرم سّیدالّشــهدا علیه الّســالم 
بــه زیــارت عتبــات دیگــر از جملــه حــرم امــام رضــا علیه الّســالم نیــز می آییــم. تجربــه بــه مــا ثابــت 

کــرده اســت کــه بهتریــن آثــار را می توانیــم از زیــارت بــه دســت آوریــم.« 
***

- برنامــه ای بــرای معّرفــی و تبلیــغ فرهنــگ شــیعی با محوریــت امــام رضا علیه الّســالم 
بــه جوانــان غیرمســلمان یا غیرشــیعه هــم دارید؟ 

متأّســفانه مشــکالتی کــه بــا ظهــور گــروه هــای تکفیــری در همــة دنیــا از جملــه در کشــور مــا بــه 
وجــود آمــد، کار مــا را بســیار مشــکل کــرد و فّعالیت هــای مــا تحت الّشــعاع ایــن مشــکل قــرار گرفــت 
و محــدود شــد. البتــه مــا فّعالیت هایــی در شــبکه های اجتماعــی مثــل فیســبوک و غیــر آن داریــم و 
در آن جاهــا بــا پیــروان دیگــر ادیــان و مذاهــب گفتگــو و مصاحبــه و مناقشــه می کنیــم، ولــی ســعی 
می کنیــم آن هــا را به طــور مســتقیم دعــوت بــه اســالم نکنیــم. مــا فقــط بــه آن هــا می گوییــم کــه 
همــة انســان هســتیم و بایــد بــه انســانیت احتــرام بگذاریــم؛ برخــالف تکفیــری هــا و صهیونیســت ها 

ــد.  ــاه را قتــل عــام می کنن کــه ضــّد انســان هســتند و انســان های بی گن
- کشــور بلژیــک یكــی از کشــورهایی اســت کــه بــا این کــه پایتخــت قــاّرۀ اروپاســت، 
خــودش قربانــی گــروه هــای تكفیــری شــده اســت و تكفیری هــا مشــكالتی را در ایــن 
کشــور بــه وجــود آورده انــد. بــه نظــر شــما ایــن فرصــت مناســبی نیســت کــه شــما 
بتوانیــد بــا اســتفاده از آن، چهــرۀ حقیقــی و شــكل درســت اســالم را بــه غیرمســلمانان 
اروپــا نشــان دهیــد؛ در مقابــل چهــره ای کــه تكفیــری هــا از اســالم نشــان می دهــد؟ 
بلــه. مــا اآلن داریــم از ایــن مســئله اســتفاده می کنیــم. البتــه متأّســفیم کــه ایــن اتّفــاق افتــاد و ایــن 
گــروه منحــرف و جنایتــکار بــه نــام اســالم ظهــور کردنــد. مــا بــه همــه می گوییــم کــه اســالم مــا ایــن 
نیســت و این هــا بــه مــا تعلّــق ندارنــد. خوشــبختانه اروپایی هاهــم دیدنــد کــه دو نــوع اســالم وجــود 
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دارد؛ یکــی اســالم شــیعه و ســّنی اســت و دیگــری اســالم ســلفی و تکفیــری اســت. البتــه متأّســفانه 
هنــوز هــم گروهــی از اروپایی هــا هســتند کــه یــک نــوع اســالم را می شناســند و بــه مــا می گوینــد 
کــه اســالم تکفیــری و اســالم شــما یکــی اســت و فقــط آن هــا ایــن جنایــات را انجــام می دهنــد و شــما 
ــد  ــل ایــن گــروه، کســانی هــم وجــود دارن انجــام نمی دهیــد، ولــی عقــل دینــی ایــن اســت. در مقاب
کــه منطقــی هســتند و فکرشــان روشــن اســت و تفــاوت ایــن دو نــوع اســالم را می بیننــد و به خوبــی 
می شناســند. مــا در جریــان روزمــّرة زندگــی در کشــور بلژیــک می بینیــم کــه غیرمســلمانان بیــن مــا 
و داعشــی ها فــرق می گذارنــد و می داننــد کــه مــا اصــاًل بــا آن هــا هیــچ نقطــة اشــتراکی نداریــم. مــا 
بــر اســاس احتــرام مشــترک زندگــی می کنیــم. همــة انســان ها، چــه دیــن داشــته باشــند چــه نداشــته 
باشــند، بــرای مــا محتــرم هســتند و آن هــا هــم ایــن اخــالق مــا را می بیننــد و بــا افراطــی هــا مقایســه 
می کننــد و در نتیجــه، ایــن مــراودة احترام آمیــز بــه نظــر مــن بهتریــن تبلیــغ بــرای اســالم حقیقــی 

در میــان غیرمســلمانان اروپــا و به ویــژه مــردم کشــور بلژیــک اســت. 
ــا خیلــی  ــه این کــه می گوییــد تبلیــغ اســالم و تشــّیع در پایتخــت اروپ ــه ب ــا توّج - ب
ــر  ــه و دیگ ــای علمی ــل حوزه ه ــیعی مث ــز ش ــی از مراک ــه توّقع ــت، چ ــخت اس س
نهادهــای دینــی و مذهبــی داریــد و از آن هــا می خواهیــد چــه نــوع حمایت هایــی را از 

ــند؟  ــته باش ــا داش ــی در اروپ ــی و مذهب ــای دین فّعالیت ه
مســئولیت حوزه هــای علمیــه و مراکــز و مؤّسســه  های دینــی روشــن اســت و تکلیــف آن هــا و تکلیــف 
ــن را  ــن داشــته باشــیم و دی ــف درســتی از دی ــن اســت کــه تعری ــا و تکلیــف همــة مســلمانان ای م
ــرای دیگــران تعریــف کنیــم. مــا بایــد اهــل بیــت علیهم الّســالم را مرکــز توّجــه خــود در  درســت ب
ایــن راســتا قــرار دهیــم و دو کار انجــام دهیــم؛ یکــی این کــه بایــد اهــل بیــت علیهم الّســالم را بــرای 
دیگــران تعریــف کنیــم و بگوییــم ایشــان چــه کســانی هســتند و دوم این کــه کالم و علــم و عقــل اهــل 
بیــت علیهم الّســالم را بــرای مــردم توضیــح دهیــم. ایــن اصــل تکلیــف مــا و همــة حوزه هــا و مراکــز و 
نهادهــای دینــی و همــة مســلمانان اســت. تکلیــف دیگــری نداریــم. بعــد از ایــن، هر کســی بــه انتخاب 
خــودش می توانــد هــر راهــی را کــه بــه صــواب دیــد انتخــاب کنــد و ایــن دیــن را بپذیــرد یــا نپذیــرد. 

تکلیــف مــا اجبــار بــه دیــن نیســت، چــون همــة انســان ها آزاد هســتند. 
ــرای  ــه نظــر شــما جشــنوارۀ بین المللــی فرهنگی هنــری امــام رضــا علیه الّســالم ب - ب
گســترش فّعالیت هــای رضــوی در کشــورهای اروپایــی از جملــه در کشــور بلژیــک کــه 
ــام  ــا اآلن انج ــه ت ــد ک ــام ده ــد انج ــی می توان ــه کارهای ــت، چ ــاّرۀ اروپاس ــت ق پایتخ

نــداده اســت؟ 
کارهــا و فّعالیت هــا بنیــاد بین المللــی امــام رضــا علیه الّســالم تــا جایــی کــه مــن دیــدم و می دانــم، 
بســیار خــوب و  مفیــد اســت، اّمــا بهتــر اســت کــه در ســطح همــة کشــورهای جهــان گســترش یابــد. 
الحمــد هلل، خیلــی خــوب اســت، ولــی بهتــر اســت کــه از محــدودة شــیعیان خــارج شــود و بــه میــان 
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غیرشــیعیان و غیرمســلمانان جهــان نیــز بیایــد. ایــن کنگــره در ایــن زمیــن مقــّدس برگــزار می شــود 
ــور حضــور امــام رضــا علیه الّســالم  ــا اســتفاده از ن ــور امــام رضــا علیه الّســالم اســت. ب و سرشــار از ن
ــه نظــر  ــی بی دین هــا هــم برکــت رســاند. ب ــه شــیعیان و ســّنی ها و غیرمســلمانان و حّت ــوان ب می ت
ــه  مــن مســئوالن ایــن جشــنواره می تواننــد از غیرمســلمانان و بی دین هــا هــم دعــوت کننــد کــه ب
ایــن جشــنواره بیاینــد و در جریــان فّعالیت هــای فّعــاالن حــوزة فرهنــگ رضــوی قــرار بگیرنــد؛ آن گاه 
خواهیــد دیــد کــه چــه تأثیــر خوبــی بــر آنــان خواهــد داشــت. اآلن کــه متأّســفانه از ســوی برخــی 
کشــورها برخــی تبلیغــات منفــی دربــارة کشــور ایــران وجــود دارد، می توانیــد با ایــن کار ایــن تبلیغات 

غلــط را خنثــی کنیــد و از بیــن ببریــد و شــک نکنیــد کــه آن تبلیغــات شکســت می خــورد. 
ــرای  ــماری ب ــرکات بی ش ــالم ب ــا علیه الّس ــام رض ــرت ام ــرم حض ــارت ح ــۀ زی - تجرب

ــد؟  ــه می بینی ــرکات را چگون ــن ب ــما ای ــرت دارد. ش ــران آن حض زائ
ببینیــد؛ همــان طــور کــه عــرض کــردم، ســرزمین ایــران و شــهر مقــّدس مشــهد سرشــار از نــور وجود 
امــام رضــا علیه الّســالم اســت و ایــن نــور به شــکل ظاهــری در حــرم مطّهــر آن حضــرت تجلـّـی یافتــه 
و در عالــم معنــا در همــة جهــان انتشــار پیــدا کــرده اســت. اگرچــه معتقــدان بــه امامــت و والیــت 
ــت  ــه دس ــد ب ــارت می توانن ــن زی ــی را از ای ــت بی نهایت ــور و برک ــالم ن ــا علیه الّس ــام رض ــرت ام حض
بیاورنــد، اّمــا بــه نظــر مــن جاذبــة این جــا بــه حــّدی اســت کــه هــر کســی بــا هــر اعتقــادی کــه دارد 
و یــا حّتــی نــدارد، اگــر بــه زیــارت ایــن حــرم مطّهــر مشــّرف شــود، حتمــاً حجــم بزرگــی از تقــّدس 
ــه  ــد ک ــدوار باش ــد امی ــد و می توان ــت می کن ــی دریاف ــی و نوران ــای روحان ــن فض ــت را از ای و معنوی

به ســوی سرچشــمة هدایــت راه یافتــه اســت. 
***

ســّید مصطفــی بوعزیــز در پایــان ســخنانش خاطرنشــان می کنــد: »هــر کس بــه جشــنوارة 
امــام رضــا علیه الّســالم بیایــد، حتمــاً برکــت خاّصــی از این جــا بــا خــود می بــرد« و می گویــد: »دعــا 

کنیــد کــه محتــاج دعا هســتم.« 
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گفتگو با دکتر ادگاردو روبن )سهیل اسعد( از کشور آرژانتین

دنیا به اسوه ای مثل امام رضا علیه الّسالم نیاز دارد

ــت  ــل بی ــارف اه ــّیع و مع ــب تش ــغ مذه ــعد(، مبّل ــهیل اس ــن )س ــر ادگاردو روب دکت
علیهم الّســالم در کشــور آرژانتیــن واقــع در قــاّرۀ آمریــكای جنوبــی اســت. وی مدیــر و 
امــام جمعــه و عضــو هیــأت امنــای مســجد امــام رضــا علیه الّســالم در شــهر مــاالگا در 
کشــور اســپانیا، مدیــر دوره هــای آموزشــی فشــردۀ معــارف اهــل بیــت علیهم الّســالم 
بــرای جوانــان شــیعۀ کشــور اســپانیا، مدیــر دورۀ تربیــت مبّلــغ ویــژۀ شــیعیان اســپانیا 
ــاّرۀ  ــال در ق و مؤّســس نخســتین مرکــز شــیعیان بومــی شــهر کاراکاس در کشــور ونزوئ
آمریــكای جنوبــی اســت کــه از فّعــاالن باتجربــۀ حــوزۀ فرهنــگ رضوی به شــمار مــی رود. 
وی در معّرفــی خــود می گویــد: »مــن متولّــد کشــور آرژانتیــن هســتم، اّمــا اصالتــی لبنانــی دارم. 
پــدر و مــادرم از مهاجــران لبنانــی هســتند که شــصت ســال پیــش به کشــور آرژانتیــن مهاجــرت کردند 
و در آن جــا مســتقر شــدند. مــن تــا بیست ســالگی در همان جــا بــودم. بعــد بــه کشــور لبنــان رفتــم و در 
طــول ســه ســال کــه در ایــن کشــور بــودم، بــه یادگیــری زبــان عربــی و قــرآن کریــم اشــتغال داشــتم و 
در همــان کشــور نیــز ازدواج کــردم. از هجــده ســال پیــش نیــز کــه در کشــور ایــران مشــغول تحصیــل 

درس طلبگــی هســتم و از جامعــة المصطفــی العالمیــه فارغ الّتحصیــل شــده ام.« 
ایــن مبلـّـغ فرهنــگ رضــوی ادامــه می دهــد: »تــا کنــون در بیســت کشــور اروپایــی و آمریــکای التیــن 
مشــغول کار تبلیغــی بــوده ام. اآلن تقریبــاً ســالی شــش مــاه در کشــور ایــران زندگــی می کنــم و شــش 
مــاه دیگــر ســال را در کشــورهای مختلــف آمریــکای التیــن هســتم، اّما وطــن اصلــی ام آرژانتین اســت.« 
- بســیاری از ایرانی هــا کشــور آرژانتیــن را بــا دو ویژگــی اصلــی می شناســند؛ فوتبــال 
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ــارۀ فّعالیت هــای مذهبــی  ــد. شــما درب ــا هــم گــره خورده ان و سیاســت کــه ایــن دو ب
خــود در کشــور آرژانتیــن بگوییــد. شــاید مــردم ایــران هیــچ تصــّوری از فّعالیت هــای 

مذهبــی به ویــژه مذهــب تشــّیع در کشــور آرژانتیــن نداشــته باشــند. 
تاریــخ اســالم و حضــور مســلمین در کشــور آرژانتیــن بــه هجــرت مســلمین در تقریبــاً صدوپنجــاه 
ســال پیــش بــه ایــن کشــور برمی گــردد کــه در آن زمــان تعــداد زیــادی از مســلمان ها 
ــراد  ــن اف ــد. ای ــرت کردن ــن مهاج ــه آرژانتی ــطین ب ــوریه و فلس ــان و س ــل لبن ــورهایی مث از کش
ــری  ــای فقی ــتر جوان ه ــه بیش ــد و البت ــن دارن ــور آرژانتی ــی در کش ــی بزرگ ــبکه های اجتماع ش
بودنــد کــه به علّــت مشــکالت اقتصــادی و مالــی مهاجــرت کرده انــد. بیشــتر ایــن مســلمان ها هــم 
ــه  ــد و ب ــیحی ازدواج می کردن ــای مس ــا خانم ه ــد، ب ــواده دهن ــکیل خان ــتند تش ــی می خواس وقت
همیــن دلیــل بیشــتر بّچه هــای نســل های بعــد مســیحی می شــدند یــا فقــط اسمشــان مســلمان 
ــلمان  ــان مس ــه خودم ــا این ک ــع ب ــدیم. در واق ــزرگ ش ــا ب ــن فض ــط و ای ــن محی ــا در ای ــود. م ب
ــالمی  ــه غیراس ــا هم ــدارس م ــا و م ــای م ــا، رفق ــط م ــه محی ــت این ک ــاً به علّ ــا طبیعت ــم، اّم بودی
ــوری  ــه جمه ــش ک ــال ها پی ــدیم. س ــزرگ ش ــالمی ب ــاًل غیراس ــّو کام ــک ج ــر در ی ــد، دیگ بودن
اســالمی ایــران بــا پیــروزی انقــالب اســالمی جنبــش تبلیغــی خــود را در کشــور آرژانتیــن شــروع 
ــه اصــل  ــاره ب ــن حرکــت دوب ــا ای ــن ب ــالم در کشــور آرژانتی ــت علیهم الّس ــل بی ــروان اه ــرد، پی ک
ــد،  ــا اســالم آشــنا شــدند، تعــدادی مســجد و مرکــز اســالمی تأســیس کردن خــود برگشــتند و ب
برخــی برنامه هــا را بــرای ترجمــة متــون و کتاب هــای اســالمی مثــل کتاب هــای شــهید مطّهــری 
ــا ایــن جنبــش و  و امــام خمینــی و عاّلمــه طباطبایــی رحمهــم اهلل تعالــی شــروع کردنــد و مــا ب
ــا اســالم آشــنا شــدیم و مــا ایــن راه را ادامــه دادیــم؛ الحمــد هلل.  ایــن کتاب هــا و ایــن مســاجد ب

- اآلن وضعیت شیعیان در کشور آرژانتین به چه شكل است؟ 
ــی در  ــال تلویزیون ــک کان ــون ی ــت. هم اکن ــده اس ــرفته تر ش ــی پیش ــّیع خیل ــغ تش اآلن کار تبلی
کشــور آرژانتیــن بــه نــام »الّنــور تــی وی« داریــم کــه مخصــوص شــیعیان و مســلمانان اســت. در 
رادیــو نیــز برنامه هــای مفیــدی داریــم. الحمــد هلل، در عرصــة تبلیغــات رســانه ای خیلــی پیشــرفت 
ــی  ــت؛ یک ــروه اس ــّکل از دو گ ــن متش ــور آرژانتی ــیعیان در کش ــی ش ــبکة اجتماع ــم. ش کرده ای
مهاجــران لبنانــی و ســوری و فلســطینی هســتند کــه قبــاًل شــیعه بودنــد و دوم دوســتان اصالتــاً 

ــده اند.  ــلمان ش ــه مس ــتند ک ــی هس آرژانتین
- حدوداً چند نفر از آرژانتینی ها تا کنون به دین اسالم تشّرف پیدا کرده اند؟ 

ــون  ــا هم اکن ــی از آن ه ــده اند و بعض ــلمان ش ــال مس ــی وپنج س ــن س ــول ای ــر در ط ــد نف چندص
طلبــه و عالــم دیــن هســتند و بــه تبلیــغ مذهبــی اشــتغال دارنــد. از ایــن جهــت وضعیــت تبلیــغ 
اســالم در کشــور آرژانتیــن صــورت جدیــدی پیــدا کــرده اســت و بــا نحــو جدیــدی انجــام می شــود. 
ــل  ــردم، مث ــی می ک ــا کار تبلیغ ــده در آن جاه ــه بن ــی ک ــتر مناطق ــی بیش ــر، یعن ــق دیگ در مناط
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کشــورهای بولیــوی و پــرو و ... مناطقــی بودنــد کــه در آن هــا حتــی یــک مســلمان هــم نداشــتیم، 
یــک شــیعه نداشــتیم، اّمــا مــا کار تأسیســی را شــروع کردیــم و الحمــد هلل اآلن در بیســت کشــور 
حضــور فّعــال داریــم و مراکــز مــا در سراســر کشــورهای آمریــکای التیــن پخــش اســت و به طــور 

ــی می شــود گفــت کــه وضعیــت تشــّیع در قــاّرة آمریــکای التیــن خــوب اســت.  کلّ
ــّد  ــتعماری و ض ــّد اس ــای ض ــابقۀ فّعالیت ه ــی س ــكای جنوب ــورهای آمری - در کش
ــن  ــه ای ــی ب ــالم ربط ــگ اس ــترش فرهن ــما گس ــر ش ــه نظ ــود دارد. ب ــتكباری وج اس

ــه؟  ــا ن ــد ی ــدا می کن ــا پی ــی در آن ج ــینۀ مبارزات پیش
بله. صد در صد. 

- چون هر دو تفّكر به نوعی ضّد امپریالیسم و ضّد طاغوت هستند. 
یکــی از مســائلی کــه مــا در بحــث تبلیــغ داشــتیم، ایــن بــود کــه موضوعــات مربــوط بــه عدالــت 
اجتماعــی و به طــور کلّــی قیــام علیــه ظلــم و مشــکالت فقــرا و مســائلی از ایــن دســت را مطــرح 
ــع  ــی داشــت. در واق ــکای جنوب ــردم آمری ــرای م ــه را ب ــن مســائل بیشــترین جاذب ــم و ای می کردی
بیشــتر افــرادی کــه به وســیلة بنــده یــا امثــال بنــده شــیعه شــدند، به دلیــل همــان مســائل مربــوط 
بــه انقــالب و حکومــت اســالمی و سیاســت و بُعــد اجتماعــی اســالم و عدالــت و آزادی خواهــی بــود. 
ــم قیام هــا و  ــد و علیــه ظل ــاً از لحــاظ تاریخــی، تاریــخ عدالــت دارن ــکای التیــن اصالت مــردم آمری

ــد.  ــادی انجــام داده ان حرکت هــای زی

- مثاًل جنبش های سوسیالیستی و کمونیستی؟ 
بلــه و حّتــی مثــاًل سرخ پوســت ها کــه علیــه اســتعمار و نژادپرســتی قیــام کرده انــد یــا 
ــکای  ــن آمری ــد. بنابرای ــده بودن ــا آم ــه آن ج ــرده ب ــوان ب ــه به عن ــی ک ــت های آفریقای سیاه پوس
ــام  ــن و نظ ــه دی ــتان ک ــن رنگین پوس ــور همی ــه حض ــژه ای دارد؛ از جمل ــی وی ــن مؤلّفه های التی
ــی  ــور کل ــتضعفین و به ط ــرا و مس ــد. فق ــل کرده ان ــا تحمی ــه آن ه ــی را ب ــگ غرب ــی و فرهن سیاس
عمــوم مــردم آن جــا کســانی هســتند کــه جنبــة اجتماعــی اســالم برایشــان جالــب اســت و مــا در 
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ــم.  ــره برده ای ــی به ــن ویژگ ــل از ای عم
ــالم  ــم در اس ــر و ظل ــا فق ــارزه ب ــی و مب ــت اجتماع ــد ارزش عدال ــما از بُع ــس ش - پ
ــتفاده  ــلمانان اس ــذب غیرمس ــرای ج ــاخص ب ــای ش ــی از فّعالیت ه ــوان یك به عن
ــائل و  ــی از مس ــه یك ــروز ک ــان ام ــما در جه ــر ش ــه نظ ــوب. ب ــیار خ ــد. بس می کنی
معضــالت اصلــی آن ظهــور جنــگ و خشــونت اســت، فرهنــگ رضــوی در ایــن بــاره 
چــه نــوع ارمغانــی می توانــد داشــته باشــد؟ شــما بــرای جهانــی کــه از جنــگ و ظلــم 
ــد  ــوی را می توانی ــگ رض ــی از فرهن ــه وجه ــت، چ ــده اس ــته ش ــی خس و بی عدالت

ــد؟  ــردم باش ــرای م ــی ب ــوان پناهگاه ــه به عن ــد ک ــی کنی معّرف
ــه یــک الگــوی انســانی متعالــی نیــاز دارد. همــة  ــه یــک اســوه، ب ــه نظــر مــن بشــریت امــروز ب ب
رهبــران سیاســی جهــان کــه اصــل جنگ هــا از آن هــا صــادر می شــود، در بُعــد اخالقــی، در بُعــد 
ــال  ــا به دنب ــردم دنی ــتند. م ــی هس ــان های کم ارزش ــوی، انس ــد معن ــانی و در بُع ــای انس ارزش ه
ــت  ــرادی هســتند کــه در تمــام ابعــاد زندگــی انســان الگــو باشــند. این کــه مــن موضــوع عدال اف
اجتماعــی را پیــش کشــیدم، آن را نــه به عنــوان یــک مفهــوم، بلکــه به عنــوان یــک ســبک زندگــی، 
یــک رفتــار و یــک اخــالق شــخصی مطــرح می کنــم. امثــال امــام رضــا علیه الّســالم و ائّمــة اطهــار 
ــا  ــی خــود ب ــای انســانی را در زندگ ــن ارزش ه ــت را و ای ــن عدال ــع ای ــالم چــون در واق علیهم الّس
رفتــار و اخالقشــان متجّســد کــرده بودنــد، می تواننــد الگوهــای خوبــی بــرای مــردم باشــند. اگــر 
ــم  ــه می توانی ــد ک ــا بفهمن ــردم دنی ــود و م ــه ش ــا ارائ ــردم دنی ــه م ــه ای از اخــالق رضــوی ب نمون
ــای انســانی نظــر  ــه آن قلّه ه ــم ب ــل می توانی ــا حّداق ــه داشــته باشــیم ی ــرادی در جامع ــن اف چنی
ــران  ــی رهب ــی و حّت ــران سیاس ــروزه رهب ــود. ام ــاد می ش ــان ها ایج ــوب انس ــد در قل ــم، امی کنی
ــی  ــل، وقت ــتند. در مقاب ــتی هس ــاًل ناشایس ــای کام ــی آدم ه ــی و ارزش ــر اخالق ــا از نظ ــی دنی دین
کــه می بینیــم ارزش هــای انســانی هنــوز در جامعــة اســالمی و در فرهنــگ اســالمی زنــده اســت، 
به دلیــل ایــن اســت کــه ائّمــة اطهــار علیهم الّســالم در زندگــی مــا حضــور فّعالــی دارنــد. وقتــی مــا 
ــلمان ها  ــرای غیرمس ــم، ب ــی می کنی ــل معّرف ــان های کام ــن انس ــروان ای ــوان پی ــان را به عن خودم
جالــب اســت. اتّفاقــاً نکتــة دیگــری کــه دربــارة جــذب غیرمســلمان ها بــه دیــن اســالم می خواهــم 
عــرض بکنــم ایــن اســت کــه بایــد بدانیــم بیشــتر افــرادی کــه در منطقــة آمریــکای التیــن شــیعه 
شــده اند، پــس از آگاهی یافتــن از ســیرة عملــی اهــل بیــت علیهم الّســالم بــه ایــن مذهــب تشــّرف 
پیــدا کرده انــد. مــن وقتــی کــه بعضــی از رفتارهــای امیرالمؤمنیــن علیه الّســالم را کــه بــرای مــردم 
ــدند.  ــلمان می ش ــد مس ــد و بع ــق می کردن ــد تحقی ــد می رفتن ــدند، بع ــب می ش ــم، منقل می گفت
- شــما امــروز تجربــه ای داریــد کــه کمتــر کســی آن را دارد؛ یعنــی وظیفــۀ ســنگین 
اّمــا بســیار مهــم و بــا برکــت تبلیــغ اســالم و تشــّیع را بــر عهــدۀ خــود گذاشــته اید 
ــی  ــان و کشــورهای اروپای ــران و لبن ــه در ای ــد از جمل ــادی بوده ای و در کشــورهای زی
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و کشــورهای آمریــكای التیــن. شــما در کشــورهایی فّعالیــت تبلیغــی می کنیــد کــه 
کمتــر کســی از میــان مبّلغــان اســالم بــه آن جاهــا مــی رود. بــه نظــر شــما فّعــاالن 
عرصــۀ تبلیــغ تشــّیع و مبّلغــان فرهنــگ رضــوی در ایــران کــه پایــگاه تشــّیع اســت، 
ــر امــام  چــه اســتفاده ای از ایــن ظرفیــت عظیــم معنــوی یعنــی حضــور حــرم مطّه
ــد  ــروز می توانن ــان ام ــگ در جه ــن فرهن ــترش ای ــرای گس ــهد ب ــا)ع( در مش رض

بكننــد؟ 
ــی  ــای فرهنگ ــی در حوزه ه ــا وقت ــت. م ــم اس ــران مه ــات دیگ ــتفاده از تجربی ــن اس ــر م ــه نظ ب
ــک فضــای بســته و محــدود  ــم در ی ــگار داری ــه ان ــه ای باشــیم ک ــد به گون ــم، نبای فّعالیــت می کنی
ــد و در  ــدا کن ــه همــة مســائل عمــق بیشــتری پی ــم نگاهمــان ب ــد ســعی کنی ــم و بای کار می کنی
ــی از  ــن نیم ــم. م ــتفاده کنی ــراد اس ــة اف ــای هم ــا و تجربه ه ــة تجربه ه ــد از هم ــتا بای ــن راس ای
ــم.  ــگ رضــوی را می بین ــا فرهن ــط ب ــای مرتب ــة فّعالیت ه ــران هســتم و هم ــال را در کشــور ای س
ــم دارد،  ــت ه ــت و اهّمی ــده اس ــر راضی کنن ــر نظ ــد و از ه ــا و مفی ــیار به ج ــا بس ــن فّعالیت ه ای
ــای  ــود. فّعالیت ه ــام می ش ــا انج ــة صحنه ه ــا و هم ــة زمینه ه ــت و در هم ــدی اس ــرا چندبُع زی
ــة  ــرای ادام ــر بخواهــم پیشــنهادی ب ــا اگ ــوده اســت، اّم ــد ب ــز بســیار خــوب و مفی ــی نی بین الملل
ــای  ــی در کاره ــراد بوم ــای اف ــوان از تجربه ه ــه اّوالً می ت ــم ک ــد بگوی ــم، بای ــرح کن ــن راه مط ای
ــوا  ــوی محت ــت به س ــر اس ــی بهت ــای فرهنگ ــه در کاره ــاً این ک ــرد و ثانی ــتفاده ک ــی اس بین الملل
ــول معــروف، در کار  ــم. به ق ــه ظاهــر کار بســنده نکنی ــم و ب ــّب کارهــای فرهنگــی پیــش بروی و لُ
ــه اصــل مطلــب برســیم. مــن  مهندســی فرهنگــی بایــد از قالب هــای ظاهــری بیــرون بیاییــم و ب
همیشــه در فّعالیت هــای تبلیغــی خــودم می گویــم کــه دیــن فقــط ظواهــر و شــعائر نیســت، بلکــه 
ایــن اســت کــه معانــی دینــی عمــق بیشــتری در زندگــی انســان پیــدا کنــد و تبدیــل بــه فرهنــگ 
شــود. کار فرهنگــی هــم ایــن اســت کــه ارزش هــای مذهبــی و قرآنــی تبدیــل بــه فرهنــگ جامعــه 
شــود و طــوری باشــد کــه بتوانیــم در نهایــت بگوییــم ســبک زندگــی مــا رضــوی اســت، ســبک 
زندگــی مــا علــوی اســت. وقتــی کــه مــا بتوانیــم ایــن تحــّول را ایجــاد کنیــم، آن موقــع جامعــه 
نیــاز نــدارد کــه بــه بــودن یــا نبــودن برخــی ظواهــر بیندیشــد، زیــرا روحــش علــوی و حســینی و 

ــات ظاهــری آن روح اســت.  ــة امــور تجلّی رضــوی اســت. بقّی
ــه  ــان چگون ــن می ــالم را در ای ــا علیه الّس ــام رض ــر ام ــرم مطّه ــارت ح ــش زی - نق
ــت؟  ــته اس ــی گذاش ــرات روح ــه تأثی ــما چ ــخص ش ــر ش ــارت ب ــن زی ــد؟ ای می بینی
ــد  ــه بتوانن ــد ک ــر دارن ــی بی نظی ــد، فرصت ــوی می آین ــر رض ــرم مطّه ــارت ح ــه زی ــه ب ــانی ک کس
ــر  ــه ه ــر ب ــرم مطّه ــن ح ــای ای ــدای اذان در فض ــنیدن ص ــد. ش ــه کنن ــب را تجرب ــی عجی لحظات
ــت  ــای جماع ــه در نمازه ــد ک ــق را بیاب ــن توفی ــس ای ــر ک ــد و ه ــاره می ده ــات دوب ــرده ای حی م
ــن  ــلمانان را در ای ــالم و مس ــدرت اس ــت و ق ــد عظم ــد، می توان ــرکت کن ــا ش ــی از صحن ه یک
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صفــوف مشــاهده کنــد. مــن نیــز همــواره کوشــیده ام کــه دســت کم هــر ســال یــک بــار بــه زیــارت 
ــرای مــن و هــر انســان  ــر همــة برکاتــی کــه ایــن زیــارت ب حــرم مطّهــر رضــوی بیایــم. عــالوه ب
دیگــری دارد، مــن خاطــره ای شــخصی از ایــن زیــارت دارم کــه تجربــة آن را برایــم منحصربه فــرد 
کــرده اســت. نخســتین بــاری کــه بــه زیــارت ایــن بــارگاه منــّور آمــده و بــه حضــرت امــام رضــا 
ــلمان و  ــاً مس ــه واقع ــردم ک ــاس ک ــار احس ــتین ب ــرای نخس ــودم، ب ــده ب ــل ش ــالم متوّس علیه الّس
ــالم  ــه حضــرت ثامن الحجــج علیه الّس ــه در این جــا می ایســتد و ب ــی ک شــیعه هســتم. انســان وقت
عــرض ادب می کنــد، بــا تمــام وجــود احســاس می کنــد کــه بــه میهمانــی انســان کریمــی آمــده 

ــالم اســت.   ــت علیهم الّس ــل بی ــم اه ــان او کری اســت و میزب
***

دکتــر ادگاردو روبــن )ســهیل اســعد( در پایــان ایــن گفتگــو چنیــن بیــان می کنــد: 
ــارت  ــا زی ــواری ی ــت هم ج ــا از نعم ــاءاهلل جوان ه ــه ان ش ــم ک ــا دارم و آرزو می کن ــاس دع »التم

ــارگاه منــّور رضــوی در شــهر مقــّدس مشــهد اســتفاده کننــد.«  ب
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گفتگو با سّید مرتضی رضوی از کشور ماداگاسكار

مناظره  های امام رضا علیه الّسالم گنجینه ای برای فریقین است

حّجــت االســالم و المســلمین ســّید مرتضــی رضــوی، مؤّســس و امــام جماعــت مســجد 
امــام رضــا علیه الّســالم در شــهر آنتاناناریــو، پایتخــت کشــور ماداگاســكار در جنــوب 
شــرقی قــاّرۀ آفریقاســت. وی کــه در ســال 2013 همایــش علمی فرهنگــی ســه روزه ای 
را بــا نــام امــام رضــا علیه الّســالم در شــهر ماجونــگا برگــزار کــرده اســت، در معّرفــی 
خــود می گویــد: »مــن فارغ الّتحصیــل رشــتة فقــه و معــارف اســالمی از جامعــة المصطفــی العالمیــه 
در شــهر قــم هســتم و هم اینــک در کشــور ماداگاســکار بــه فّعالیت هــای فرهنگــی و تبلیغــی به ویــژه 

در حــوزة فرهنــگ رضــوی اشــتغال دارم.« 
ــدة  ــش عم ــد: »بخ ــه می ده ــش ادام ــریح فّعالیت های ــوی در تش ــی رض ــّید مرتض س
ــع  ــورت مجتم ــر به ص ــه اآلن دیگ ــت ک ــجدی اس ــکار در مس ــور ماداگاس ــا در کش ــای م فّعالیت ه
ــی  ــکاری بعض ــا هم ــع ب ــن مجتم ــت و ای ــده اس ــالم درآم ــا علیه الّس ــام رض ــی ام فرهنگی مذهب
ــه  ــت ک ــال اس ــر، دو س ــل خی ــان اه ــن و بانی ــی از خّیری ــی بعض ــتیبانی مال ــتان و پش از دوس
فّعالیت هایــش را آغــاز کــرده اســت و عــالوه بــر مســجد، شــامل حــوزة علمیــه، کتابخانــه، خوابــگاه 
ــزی  ــن مجتمــع برنامه ری ــه در ای و بخش هــای دیگــر می شــود. یکــی از فّعالیت هــای ســاالنه ای ک
ــگا برگــزار  و اجــرا می شــود، ســمینار ســه روزة امــام رضــا علیه الّســالم اســت کــه در شــهر ماجون
می شــود. مــا هــر ســال بــرای برگــزاری هــر چــه بهتــر ایــن ســمینار، از چنــد مــاه اّطالع رســانی، 
ــمینار  ــا س ــم ت ــام می دهی ــخنرانی ها را انج ــات س ــخنران ها و موضوع ــن س ــه، تعیی ــوان مقال فراخ

ــف برگــزار شــود.«  ــن مختل ــا عناوی ــام رضــا علیه الّســالم در ســه روز از دهــة کرامــت ب ام
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وی می افزایــد: »فّعالیت هــای دیگــر مــا در راســتای ترویــج فرهنــگ رضــوی، برگــزاری نمایشــگاه 
ــزاری  ــر، برگ ــام غدی ــالم در ایّ ــج علیه الّس ــاب ثامن الحج ــگاه کت ــوان نمایش ــا عن ــاب ب ــاالنة کت س
ــه  نمایشــگاه های ســاالنة عکــس حــرم رضــوی در مناطــق مختلــف کشــور ماداگاســکار، پاســخ ب
ســؤاالت و شــبهات در قالــب مؤّسســة تخّصصــی امــام رضــا علیه الّســالم و ... از دیگــر فّعالیت هایــی 
ــه  ــا ب ــن برنامه ه ــزاری ای ــکل برگ ــه ش ــم. البت ــام می دهی ــکار انج ــور ماداگاس ــه در کش ــت ک اس
بانیــان کارهــای خیــر و جــذب حمایــت آن هــا بســتگی دارد. یکــی از کارهایــی کــه بــرای آینــدة 
نزدیــک در نظــر داریــم انجامــش دهیــم، ایــن اســت کــه مناظره هــای امــام رضــا علیه الّســالم را 
ــاب انتشــار  ــب کت ــم و در قال ــه زبان هــای فرانســوی و ماداگاســکاری ترجمــه کنی جمــع آوری و ب

دهیــم.« 
***

ــور  ــما در کش ــت ش ــه هّم ــه ب ــا ک ــن فّعالیت ه ــۀ ای ــد مجموع ــر می رس ــه نظ - ب
ماداگاســكار انجــام می شــود، بســته کاملــی بــرای شــیعیان آن جاســت کــه 
ــا  ــان ب ــان و ارتباطاتت ــوزۀ فّعالیت هایت ــما ح ــد. ش ــتفاده کنن ــد از آن اس می توانن
غیرشــیعیان یــا غیرمســلمان ها چگونــه اســت؟ آیــا بــا آن هــا هــم ارتباطــی داریــد؟ 
ــد؛  ــرار دارن ــت ق ــلمانان در اقلی ــتند و مس ــیحی هس ــکار مس ــور ماداگاس ــردم در کش ــت م اکثری
ــتند.  ــلمان هس ــکار مس ــت ویک میلیون نفری ماداگاس ــت بیس ــد از جمعی ــدود هفت درص ــی ح یعن
ــا  بنابرایــن قطعــاً بخــش عمــده ای از مخاطبیــن مــا مســیحیان هســتند. وقتــی کــه مســیحیان ب
ــم  ــالم را ه ــم اس ــد کم ک ــنایی می توانن ــن آش ــة ای ــوند و در نتیج ــنا می ش ــا آش ــای م برنامه ه
بشناســند، می تــوان امیــدوار بــود کــه خیلــی از آن هــا بــه دیــن مبیــن اســالم تشــّرف یابنــد کــه 
ــا  خوشــبختانه تــا کنــون بارهــا ایــن اتّفــاق افتــاده اســت و بــاز هــم خوشــبختانه آن هایــی کــه ب
ــت  ــم هس ــری ه ــز دیگ ــه مراک ــوند. البت ــیعه می ش ــتقیم ش ــتند، مس ــط هس ــا مرتب ــا م فّعالیت ه
ــنایی  ــن آش ــا همی ــداف م ــی از اه ــا یک ــود، اّم ــام می ش ــی انج ــای تبلیغ ــا فّعالیت ه ــه در آن ه ک
مســیحیان بــا دیــن اســالم و مذهــب تشــّیع اســت و به واســطة همیــن مراکــز اســت کــه روز بــه 
روز تعــداد مســیحیان مسلمان شــده زیــاد و زیادتــر می شــود و گروهــی از آن هــا مســلمان شــیعه 

شــده اند. 
- بــه نظــر شــما چــه جاذبــه ای در فرهنــگ تشــّیع و به ویــژه در فرهنــگ رضــوی وجــود 

دارد کــه می توانــد نظــر مســیحیان کشــور ماداگاســكار را بــه خــود جلــب کنــد؟ 
بومیــان کشــور ماداگاســکار تشــنة علــم و معرفــت هســتند و مطالبــی را کــه بــا عقلشــان ســازگارتر 
ــر داده  ــان دیگ ــه در ادی ــؤاالتی را ک ــخ س ــن پاس ــا همچنی ــد. آن ه ــی می پذیرن ــت، به راحت اس
نشــده اســت، در دیــن اســالم می یابنــد. چنیــن افــرادی وقتــی کــه بــا مــا مرتبــط می شــوند، مــا 
مســائل و مشــکالت فکــری و عقیدتــی آن هــا را بــا اســتفاده از آیــات قــرآن و احادیــث معصومیــن 
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ــث  ــات و احادی ــر آی ــی ب ــات مبتن ــن توضیح ــم و همی ــح می دهی ــان توضی ــالم برایش علیهم الّس
ــد  ــا عقای ــم را ب ــن مفاهی ــه ای ــی ک ــا وقت ــود و آن ه ــی می ش ــمه هایی معرفت ــه سرچش ــل ب تبدی
ــن  ــت؛ بنابرای ــر اس ــر و عقالنی ت ــا منطقی ت ــه این ه ــد ک ــد، می بینن ــق می دهن ــان تطبی خودش
ــهور  ــالم مش ــوم علیه الّس ــث معص ــن حدی ــد. ای ــالح کن ــان را اص ــه عقایدش ــد ک ــعی می کنن س
ــروی  ــا پی ــاً از م ــد، قطع ــا را بشــنوند و بفهمن ــردم محاســن کالم م ــر م ــود »اگ ــه فرم اســت ک
ــی  ــه وقت ــم ک ــایی می بینی ــورت معجزه آس ــم به ص ــا ه ــاس، م ــن اس ــر همی ــرد.« ب ــد ک خواهن
ــم و  ــردم می خوانی ــرای م ــم ب ــرآن کری ــه ای را از ق ــا آی ــالم ی ــوم علیه الّس ــی را از معص حدیث
ــرود  ــم ف ــر تعظی ــم، س ــتدالل می کنی ــان اس ــمانی برایش ــع آس ــن مناب ــاس ای ــر اس ــائل را ب مس
می آورنــد و در مقابــل آن قــد علــم نمی کننــد و بلکــه از آن تبعیــت می کننــد و ایــن آثــار کالم 

ــت.  ــالم اس ــن علیهم الّس معصومی
ــن  ــی از مهم تری ــه یك ــالم ک ــا علیه الّس ــام رض ــیرۀ ام ــد س ــر می رس ــه نظ - ب
ــا علمــای ســایر مذاهــب و مكتب هــا  ــی ب فّعالیت هایشــان مناظــرۀ منطقــی و عقالن

ــد.  ــک کن ــما کم ــه ش ــی ب ــد خیل ــود، می توان ب
ــام  ــالم و ام ــر علیه الّس ــد باق ــام محّم ــل ام ــالم مث ــار علیهم الّس ــة اطه ــایر ائّم ــیرة س ــا در س م
ــام  ــه ام ــازی ک ــا امتی ــد، اّم ــتدالل بوده ان ــل اس ــه اه ــم ک ــم داری ــالم ه ــادق علیه الّس ــر ص جعف
ــان آن  ــط مخالف ــرت توّس ــرات حض ــة مناظ ــه مجموع ــت ک ــن اس ــالم دارد ای ــا علیه الّس رض
ــا  ــرات برپ ــن مناظ ــرای ای ــه ب ــب تاریخــی منعکــس شــده اســت و مجالســی ک حضــرت در کت
ــام  ــه ام ــه قصــد اضــرار ب ــون عّباســی ب ــوده اســت. مأم ــة عباســی ب ــز به وســیلة خلیف شــده نی
ــؤاالت  ــی از س ــل یک ــه حّداق ــخ ب ــرت در پاس ــه آن حض ــت ک ــن نّی ــه ای ــالم و ب ــا علیه الّس رض
ــد،  ــالم بینجام ــام رضــا علیه الّس ــام ام ــه پایین آمــدن مق ــت ب ــر در نهای ــن ام ــده شــود و ای درمان
ایــن مجالــس مناظــره را برگــزار کــرد، اّمــا از آن جــا کــه گفته انــد »عــدو شــود ســبب خیــر اگــر 
ــا  ــت ب ــس توانس ــن مجال ــالم در ای ــا علیه الّس ــام رض ــد و ام ــس ش ــه برعک ــد«، قضی ــدا خواه خ
ــه ارث بــرده بــود، بهتــر  اســتفاده از علــم لّدنــی کــه آن را از اجــداد طاهرینــش علیهم الّســالم ب
اســتفاده کنــد. مــن تــا کنــون ندیــده ام کســی در تاریــخ پیــدا شــود کــه توانســته باشــد یکــی 
ــتداللی در  ــا اس ــرده ی ــول نک ــا را قب ــد، آن ه ــرده باش ــض ک ــرت را نق ــتدالل های آن حض از اس
ــوان  ــالم را به عن ــا علیه الّس ــام رض ــای ام ــة مناظره ه ــد مجموع ــس بای ــد. پ ــل آن آورده باش مقاب
گنجینــه ای محســوب کنیــم کــه می توانــد یــک منبــع مهــم بــرای فریقیــن باشــد و اگــر مــا بــر 
اســاس ایــن مطالــب اســتدالل کنیــم، فکــر نمی کنــم حّساســیتی را در میــان مذاهــب اســالمی 
ــمنان آن  ــان و دش ــّده ای از مخالف ــی ع ــون حّت ــد؛ چ ــم می یاب ــت ه ــه مقبولی ــد، بلک ــاد کن ایج
حضــرت مطالــب منــدرج در کتاب هــای تاریخــی دربــارة ایــن مناظــرات را تأییــد کرده انــد. طبــق 
ــتدالل های  ــری از اس ــا بهره گی ــا ب ــن مناظره ه ــالم در ای ــا علیه الّس ــام رض ــی، ام ــع تاریخ مناب
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ــای آســمانی خــود  ــه کتاب ه ــرآن، بلکــه ب ــه ق ــه ب ــا و اســتناد ن ــن برهان ه ــا قوی تری ــی ب عقالن
ــل  ــه انجی ــتناد ب ــا اس ــای مســیحی ب ــا علم ــاًل ب ــرده و مث ــره ک ــش مناظ ــا مخالفان ــان، ب آن ادی
ــا در کتــب  ــن، م ــر از ای ــورات ســخن گفتــه اســت. باالت ــه ت ــا اســتناد ب ــا علمــای یهــودی ب و ب
تاریخــی داریــم کــه آن حضــرت بــا هــر قومــی بــه زبــان خــود آن قــوم تکلّــم می کردنــد. غــرض 
ــا  ــخ ثبــت شــده اســت و کســی نیســت کــه این ه ــی اســت کــه در تاری این کــه این هــا چیزهای
ــردم  ــه م ــم و ب ــا را گســترش کنی ــه این ه ــم ک ــاز داری ــط نی ــروزه فق ــا ام ــد. م ــرده باش را رد ک
برســانیم؛ مردمــی کــه واقعــاً طالــب حقیقــت و تشــنة معرفــت و بصیــرت هســتند. مــردم کشــور 
ماداگاســکار هــم طــوری هســتند کــه وقتــی ایــن مطالــب را از طریــق ســمینارها و نشســت های 
علمــی بــه آن هــا ارائــه می دهیــم، خیلــی خــوب تحــت تأثیــر فرهنــگ رضــوی قــرار می گیرنــد 

ــوند.  ــذب می ش ــالم ج ــت علیهم الّس ــل بی ــارف اه ــری مع ــوی فراگی و به س
- بــا توّجــه بــه فتنــه ای کــه در سراســر جهــان و به ویــژه در جهــان اســالم رخ داده 
ــایندی از  ــن و ناخوش ــیار خش ــرۀ بس ــا چه ــری و وّهابی ه ــای تكفی ــت و گروه ه اس
اســالم را بــه دنیــا ارائــه داده انــد، شــاید ســخت باشــد کــه بتوانیــد ایــن مســئله 
ــۀ مــردم غیرمســلمان تبییــن کنیــد کــه اســالم حقیقــی کــه همــان  ــرای عام را ب
ــای  ــن قرائت ه ــا ای ــت ب ــی اس ــالم رحمان ــالم و اس ــت علیهم الّس ــل بی ــالم اه اس
ــن  ــاب ای ــا حس ــالی دنی ــبختانه عق ــه خوش ــاوت دارد. البت ــالم تف ــت از اس نادرس
ــراً  ــم اخی ــس ه ــت وزیر انگلی ــی نخس ــد و حّت ــدا کرده ان ــالم ج ــا را از اس جریان ه
در ســخنرانی خــود بــه ایــن نكتــه اشــاره کــرده اســت کــه ایــن جریانــات ربطــی 
بــه اســالم نــدارد، اّمــا بــه هــر حــال شــاید تفكیــک ایــن دو نــوع از اســالم بــرای 
عمــوم غیرمســلمانان مشــكل باشــد. در ایــن راســتا چــه کمكــی از فرهنــگ اهــل 

ــد؟  ــوی می گیری ــگ رض ــالم و فرهن ــت علیهم الّس بی
ــنیده اند و  ــی ش ــز چیزهای ــالح فتنه انگی ــای به اصط ــور فرقه ه ــن ج ــراً از ای ــردم ظاه ــة م عام
ــم  ــر ه ــا از طــرف دیگ ــوده اســت، اّم ــول نب ــل قب ــی در دلشــان قاب ــه شــنیده اند، خیل ــا این ک ب
عاملــی وجــود نداشــته اســت کــه مــردم را تفهیــم کنــد یــا در مقابــل ایــن فتنه هــا یــک نقطــة 
ــا بفهمنــد کــه دینــی کــه تکفیــری هــا و وّهابی هــا می گوینــد،  ــه آن هــا داده شــود ت روشــنی ب
دیــن اســالم نیســت. بســیاری از مــردم غیرمســلمان وقتــی کــه محاســن کالم ائّمــة معصومیــن 
علیهم الّســالم به ویــژه امــام رضــا علیه الّســالم را در برنامه هــای مــا می شــوند، شــگفت زده 
ــه ایــن نکتــه پــی می برنــد کــه ایــن تکفیری هــا دشــمنان اســالم هســتند. امــروز  می شــوند و ب
ــنه اند و  ــلمان ها تش ــون مس ــه خ ــه ب ــتند ک ــمنانی هس ــراد دش ــن اف ــه ای ــد ک ــه فهمیده ان هم
می خواهنــد اســالم را از ریشــه برکننــد. بنابرایــن بدیهــی اســت کــه ســؤاالت و شــبهاتی بــرای 
ــا ایــن مــردم وقتــی کــه می آینــد و ســؤاالت و شــبهات خــود را  عمــوم مــردم پیــش بیایــد، اّم
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ــن  ــث ای ــاً بح ــه اساس ــد ک ــند، می فهمن ــده ای می رس ــواب قانع کنن ــه ج ــند و ب ــا می پرس از م
ــث  ــد، از بح ــور کرده ان ــف ظه ــای مختل ــه به صورت ه ــز ک ــراد فتنه انگی ــن اف ــا و ای گروهک ه
ــرار  ــتعماری ق ــای اس ــت قدرت ه ــورد حمای ــه م ــتند ک ــرادی هس ــا اف ــت و این ه ــالم جداس اس
ــالم هســتند.  ــت علیهم الّس ــز دشــمن اســالم و اهــل بی ــای اســتعماری نی ــن قدرت ه ــد و ای دارن
مــا در کشــور ماداگاســکار گروه هــای وّهابــی هــم داریــم کــه بــرای تبلیــغ باورهــای خــود ســعی 
ــه روشــن  ــد. البت ــا نرفته ان ــی به طــرف آن ه ــا الحمــد هلل، اهــل ســّنت خیل ــد، اّم ــراوان می کنن ف
اســت کــه مــا هــم نبایــد دســت روی دســت بگذاریــم و بایــد تــا می توانیــم معــارف اهــل بیــت 
ــتدالل های  ــر اس ــالم را ب ــا علیه الّس ــام رض ــور ام ــت روش گفتگومح ــا محوری ــالم را ب علیهم الّس
عقلــی و برهان هــای منطقــی اســتوار اســت، در میــان مــردم گســترش دهیــم و شــک نداشــته 

ــر باشــد.  ــد و مؤثّ ــد بســیار مفی ــن کار می توان ــه ای باشــیم ک
ــترش  ــالم در گس ــا علیه الّس ــام رض ــی ام ــش اصل ــر نق ــود ب ــخنان خ ــما در س - ش
اســالم بــر اســاس عقالنیــت و گفتگــو تأکیــد کردیــد. اّمــا از ســوی دیگــر می تــوان 
گفــت نقــش عاطفــی فرهنــگ رضــوی کــه در قالــب زیــارت حــرم مطّهــر آن حضرت 
متجّلــی شــده، نقــش غیــر قابــل انــكاری در ترویــج روح معنــوی اســالم دارد. نظــر 

شــما در ایــن بــاره چیســت؟ 
ــالم نقشــی محــوری در مباحــث  ــام رضــا علیه الّس ــراث علمــی حضــرت ام ــه می همــان طــور ک
ــش  ــز نق ــّور آن حضــرت نی ــارگاه من ــود ب ــن اســالم دارد، وج ــن مبی ــن دی ــرای تبیی ــی ب عقالن
ــان دارد. هــر کــس  ــت در سراســر جه ــی معنوی محــوری در گســترش روح اســالم و به طــور کلّ
ــوی و  ــای معن ــد بهره ه ــود، می توان ــّرف ش ــّدس مش ــکان مق ــن م ــرت در ای ــارت آن حض ــه زی ب
ــا  ــوان ب ــر را نمی ت ــرم مطّه ــن ح ــارت ای ــرد. زی ــا بب ــود از این ج ــا خ ــرکات روحــی بســیاری ب ب
ــّور رضــوی  ــارگاه من ــه ب ــد خــودش ب ــر کــس بای ــه ه ــرد، بلک ــف ک ــم و منطــق توصی ــان عل زب

ــد.  ــه کن ــش تجرب ــا روح و جــان خوی ــرکات را ب ــا و ب ــن بهره ه ــا ای ــد ت بیای
***

حّجــت االســالم و المســلمین ســّید مرتضــی رضــوی در پایــان ســخنانش خاطرنشــان 
ــن  ــم ای ــا بتوان ــد ت ــم کردی ــی فراه ــه فرصت ــم ک ــّکر می کن ــی تش ــما خیل ــد: »از ش می کن
ــه  ــوش دوســتان، مســئوالن و کســانی ک ــه گ ــب ب ــن مطال ــدوارم ای ــم. امی ــه ده ــب را ارائ مطال
ــا مــا هــم در ایــن  در راســتای گســترش فرهنــگ رضــوی تــالش می کننــد، برســد و بتوانیــم ب
ــژه  ــالمی و به وی ــورهای غیراس ــّیع در کش ــب تش ــغ مذه ــند. تبلی ــته باش ــکاری داش ــتا هم راس
ــالم  ــت علیهم الّس ــل بی ــارف اه ــیحیان از مع ــت و مس ــان تر اس ــی آس ــیحی خیل ــورهای مس کش
ــا ایــن حــال، بایــد از ایــن گونــه  ــا مــا ارتبــاط خوبــی دارنــد. ب به خوبــی اســتقبال می کننــد و ب
ــّد  ــا در ح ــاال م ــدارد. ح ــدا ن ــت ص ــک دس ــروف، ی ــول مع ــه ق ــود. ب ــتیبانی ش ــا پش فّعالیت ه
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ــترش  ــرای گس ــه ب ــانی ک ــتند کس ــر هس ــا اگ ــم، اّم ــام می دهی ــی را انج ــان فّعالیت های خودم
فرهنــگ رضــوی در منطقــة ماداگاســکار به صــورت تخّصصی تــر و هماهنگ تــر برنامه هایــی 
ــی را  ــای مختلف ــا طرح ه ــک آن  ه ــا کم ــم ب ــم و می توانی ــتقبال می کنی ــا اس ــا از آن  ه ــد، م دارن

در آینــده اجــرا کنیــم.« 
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گفتگو با شّبار زاال از کشور انگلستان

جشنوارۀ امام رضا علیه الّسالم الگوی برنامه های مذهبی در جهان است

ــدن  ــهر لن ــیعیان( در ش ــز ش ــا )مرک ــیون خوجه ه ــس فدراس ــّبار زاال، نایب رئی ش
ــه  ــتند ک ــری هس ــیعۀ اثناعش ــلمانان ش ــا مس ــت. خوجه ه ــتان اس ــور انگلس در کش
ــوده اســت. ایــن گــروه کــه در ابتــدا )یعنــی  خاســتگاه آن هــا کشــور هندوســتان ب
حــدود یک ونیــم قــرن پیــش( معتقــد بــه مذهــب شــیعۀ اســماعیلی بودنــد و بعدهــا 
ــراوان  ــش های ف ــا کوش ــد، ب ــب دادن ــر مذه ــری تغیی ــیعۀ اثناعش ــب ش ــه مذه ب
توانســتند گســترۀ فّعالیت هــای خــود را در سراســر جهــان گســترش دهنــد و امــروزه 
ــد و  ــان دارن ــف جه ــورهای مختل ــو در کش ــت وپنج هزار عض ــدود یک صدوبیس ح
ــا(  ــری )خوجه ه ــیعیان اثناعش ــن ش ــتین انجم ــز نخس ــش نی ــرن پی ــدود نیم ق ح
ــتردۀ  ــای گس ــروز فّعالیت ه ــت و ام ــایش یاف ــمی گش ــور رس ــدن به ط ــهر لن در ش

ــق دارد.  ــر مناط ــتان و دیگ ــور انگلس ــف کش ــهرهای مختل ــی در ش فرهنگ
شــّبار زاال در معّرفــی خــود می گویــد: »مــن اصالتــی آفریقایــی دارم، اّمــا اهــل شــهر لنــدن 
ــی را در  ــده دارم، فّعالیت های ــر عه ــی آن را ب ــه نیابت رئیس ــدن ک ــیعیان لن ــز ش ــتم. در مرک هس
راســتای تبلیــغ معــارف اهــل بیــت علیهم الّســالم انجــام می دهیــم. خوشــحالم کــه بــه جشــنوارة 
ــا  ــم را ب ــم تجربیات ــم ه ــا بتوان ــده ام ت ــالم آم ــا علیه الّس ــام رض ــری ام ــی فرهنگی هن بین الملل
میهمانــان دیگــر ایــن جشــنواره در میــان بگــذارم و هــم بتوانــم از تجربیــات آن هــا اســتفاده کنــم.« 

***
ــم از  ــا اع ــب دنی ــر مذاه ــه اکث ــت ک ــهری اس ــدن ش ــه لن ــه این ک ــه ب ــا توّج - ب
ــو  ــای گفتگ ــد فض ــر می رس ــه نظ ــد، ب ــت دارن ــدی در آن فّعالی ــدی و غیرتوحی توحی
بیــن مذاهــب و ادیــان مختلــف در آن جــا فراهــم اســت. شــما فّعالیت هــای شــیعیان 
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ــد؟  ــی می کنی ــه ارزیاب ــا چگون را در آن ج
آزادی مذهــب در کشــور انگلســتان مجــاز اســت و در واقــع محدودیتــی بــرای تبلیــغ و توزیــع عقاید 
وجــود نــدارد. مــا انجمن هایــی در شــهرهای مختلــف دنیــا داریــم کــه اعضــای ایــن انجمن هــا در 
ــع  ــم جم ــهر دور ه ــن ش ــیعیان ای ــز ش ــد و در مرک ــدن می آین ــهر لن ــه ش ــای مشــّخص ب زمان ه
ــا  ــرای تعامــل و تعــاون بیــن شــیعیان جهــان در مرکــز م ــن فضــای مناســبی ب می شــوند. بنابرای
ایجــاد شــده اســت. هــدف مــا نیــز ایــن اســت کــه بــر اســاس آموزه هــای امــام رضــا علیه الّســالم، 

گفتمــان عقالنیــت را در آن جــا ترویــج کنیــم. 
ــا  ــادی ب ــای زی ــش گفتگوه ــان حیات ــالم در زم ــا علیه الّس ــام رض ــه ام ــم ک - می دانی
ــرای  ــی ب ــان و مذاهــب مختلــف داشــت و از روش هــای منطقــی و عقالن ــزرگان ادی ب
ــه می تــوان اجــرا  پیشــبرد اســالم اســتفاده می کــرد. امــروز ایــن عقالنیــت را چگون

کــرد؟ 
ــا  ــم ت ــف دور هــم جمــع کنی ــی را از مذاهــب مختل ــراد مختلف ــم اف ــد ســعی کنی ــروز هــم بای ام
اختالف هــا بــا گفتگــو و تبــادل نظــر حــل شــود. مــا در برنامه هــای مختلفــی کــه به  مناســبت های 
ــم  ــوت می کنی ــلمان دع ــیعه و غیرمس ــران غیرش ــم، از صاحب نظ ــدن داری ــهر لن ــف در ش مختل
ــن  ــّیع را از بی ــارة تش ــط درب ــات غل ــم تبلیغ ــعی می کنی ــویم و س ــع می ش ــم جم ــار ه و در کن
ببریــم. برخــی همــکاران مــا در مرکــز شــیعیان لنــدن، اســتادان دانشــگاهی هســتند کــه به طــور 
تخّصصــی دربــارة الهیــات شــیعی و نــه الهیــات اســالمی در دانشــگاه ها کار میکننــد و کرســی های 

علمــی دارنــد. 
ــالم  ــنی را از اس ــیار خش ــرۀ بس ــا چه ــری و وّهابی ه ــای تكفی ــه گروه ه ــا ک - از آن ج
ارائــه داده انــد، بــه نظــر می رســد وظیفــۀ کســانی مثــل شــما در جایــی مثــل شــهر 
ــن  ــتید. ای ــان هس ــد جهانی ــرض دی ــون در مع ــود، چ ــنگین می ش ــی س ــدن خیل لن
وظیفــه را تــا کنــون احســاس کرده ایــد کــه اســالم حقیقــی بــر اســاس آموزه هــای 

ــر اســالم تكفیــری معّرفــی کنیــد؟  اهــل بیــت علیهم الّســالم را در براب
ــگاه خــود  ــگاه کــه ن ــاره بررســی کنیــم. یــک ن ــن ب ــا دیدگاه هــای مختلفــی را می توانیــم در ای م
ــم.  ــالم عمــل کنی ــام رضــا علیه الّس ــای ام ــر اســاس آموزه ه ــه ب ــن اســت ک ــم هســت، ای ــن ه م
بــر ایــن اســاس، وظیفــة مــا آمــوزش و تدریــس مبانــی و آموزه هــای رضــوی بــه دیگــران اســت. 
ــا  ــد و ب ــارزه کنن ــا مب ــا تکفیری ه ــد ب ــل آماده ان ــای شــیعی و اســالمی اصی ــة نهاده ــع هم در واق
ــه جهانیــان نشــان بدهنــد کــه در دیــن مبیــن اســالم هیــچ زور و  ــی ب منطــق و اســتدالل عقالن
اجبــاری وجــود نــدارد. همچنیــن مــا می توانیــم و بایــد از طریــق شــبکه های اجتماعــی در فضــای 

مجــازی ایــن نــگاه مثبــت بــه اســالم را ترویــج کنیــم. 
ــا توّجــه بــه این کــه فّعالیت هــای رســانه ای در اروپــا در اوج قــرار دارد، کســانی  - ب
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ــارزه  ــا مب ــرات تكفیری ه ــا تفّك ــغ و ب ــوی را تبلی ــگ رض ــد فرهن ــه می خواهن ک
ــری  ــو بهت ــه نح ــن کار را ب ــد ای ــی می توانن ــانه ها و مدیاهای ــه رس ــد، از چ کنن

انجــام دهنــد؟ 
ــا در  ــال، م ــرای مث ــرد. ب ــوان بهــره ب ــات در فضــای رســانه ای می ت ــن از همــة امکان ــه نظــر م ب
ــادی را در ایــن حــوزه انجــام داده ایــم و گروه هایــی را  مرکــز شــیعیان شــهر لنــدن کارهــای زی
بــرای معّرفــی صحیــح دیــن اســالم و مذهــب تشــّیع تشــکیل داده و در آن هــا مطــرح کرده ایــم 
ــد.  ــانیت کرده ان ــه انس ــی ب ــه خدمات ــد و چ ــانی بوده ان ــه کس ــالم چ ــار علیهم الّس ــة اطه ــه ائّم ک
ــبوک و ...  ــر، فیس ــل توییت ــبکه هایی مث ــالم را در ش ــه اس ــت ب ــگاه مثب ــم ن ــعی می کنی ــا س م
ــان  ــغ فرهنــگ شــیعی در می ــرای تبلی ــوان ب ــه می ت ــی ک ــم. یکــی دیگــر از کارهای منتشــر کنی
مــردم دنیــا اســتفاده کــرد، کارهــای عام المنفعــه اســت. مثــاًل زمانــی کــه در شــهر لنــدن ســیل 
ــه ســیل زدگان  ــه مناطــق ســیل زده می رفتیــم و ب ــود، مــا به عنــوان شــیعیان داوطلــب ب آمــده ب
کمــک می کردیــم و بــه گرســنگان غــذا می دادیــم. در همیــن راســتا، در مــاه رمضــان گذشــته، 
ــه نظــر مــن،  ــم. ب ــع کردی ــن مــواّد غذایــی را در بیــن بی خانمان هــای غیرشــیعه توزی هشــتاد ت

ــگ شــیعی باشــد.  ــرای فرهن ــی ب ــغ خوب ــد تبلی ــا می توان ــه فّعالیت ه ــن گون ای
ــاد  ــون بنی ــی همچ ــالم و نهادهای ــا علیه الّس ــام رض ــری ام ــنوارۀ فرهنگی هن - جش
ــج  ــتای تروی ــد در راس ــی می توانن ــه نقش ــالم چ ــا علیه الّس ــام رض ــی ام بین الملل
ــرای پیشــبرد  فرهنــگ رضــوی در سراســر جهــان داشــته باشــند و چــه کمكــی ب

ــد؟  ــد بكنن ــان می توانن اهدافت
ــاد  ــل بنی ــی مث ــالم و نهادهای ــا علیه الّس ــام رض ــری ام ــنوارة فرهنگی هن ــل جش ــی مث اتّفاق های
ــترش  ــج و گس ــد تروی ــر فراین ــادی ب ــرات زی ــاً تأثی ــالم قطع ــا علیه الّس ــام رض ــی ام بین الملل
ــی هســتند و در  ــن راســتا کمــک خوب ــا نیــز در ای ــرای م ــد و ب فرهنــگ شــیعی در جهــان دارن
ــاد  ــم و آن چــه را ی ــه بدهی ــا را ادام ــه کارم ــد ک ــا می دهن ــه م ــادی ب ــزة زی ــدرت و انگی ــع ق واق
ــه  ــن گون ــم. ای ــز درس بیاموزی ــات دیگــران نی ــم و از تجربی ــان بگذاری ــا دیگــران در می ــم ب داری
ــای  ــه کاره ــد ک ــزه می ده ــا انگی ــه م ــع ب ــت و در واق ــاون اس ــی تع ــع نوع ــنواره ها در واق جش
ــف  ــای مختل ــی از جاه ــة مختلف ــراد فرهیخت ــم اف ــه می بینی ــی ک ــم. وقت ــری انجــام دهی بزرگ ت
دنیــا بــه این جــا آمده انــد و دربــارة یــک موضــوع صحبــت می کننــد، در واقــع آدم الگویــی پیــدا 
می کنــد و بــر اســاس آن می توانــد کار خــود را بهتــر انجــام دهــد. جالــب این جاســت کــه ایــن 
ــردم  ــاًل م ــود. مث ــج ش ــی تروی ــورت بین الملل ــا به ص ــف دنی ــای مختل ــرای جاه ــد ب ــو می توان الگ
ــام  ــی فرهنگی هنــری ام ــا الگوگیــری از جشــنوارة بین الملل ــد ب مناطــق مختلــف جهــان می توانن
ــی و  ــف فرهنگــی و دین ــات مختل ــالم، برنامه هــای مشــابه و مفیــدی را در موضوع رضــا علیه الّس

ــد.  ــزار کنن ــه ای برگ ــی و منطق ــی به صــورت محلّ مذهب
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- به نظر شــما، فرهنگ زیارت چه نقشی در گسترش فرهنگ رضوی و اسالم شیعی 
دارد؟ 

ــا  ــام رض ــرت ام ــت حض ــه والی ــدان ب ــیعیان و معتق ــر ش ــوی ب ــر رض ــرم مطّه ــارت ح ــر زی تأثی
ــه آن  ــی ک ــه نقش ــه ب ــا توّج ــه ب ــم ک ــم بگوی ــن می خواه ــا م ــت، اّم ــن اس ــالم روش علیه الّس
ــب  ــان و مذاه ــی ادی ــالمی و حّت ــب اس ــان مذاه ــو در می ــور گفتگ ــک مح ــوان ی ــرت به عن حض
غیراســالمی داشــت، حــرم مطّهــر آن حضــرت نیــز می توانــد همیــن نقــش محــوری را در میــان 
همــة کســانی کــه تشــنة حقیقت انــد، داشــته باشــد. زیــارت ایــن بــارگاه منــّور تجربــه ای اســت 

ــت.  ــده اس ــز هدایت کنن ــلمانان نی ــیعیان و غیرمس ــرای غیرش ــی ب ــاً حّت ــه قطع ک
***

ــر  ــال تغیی ــرعت در ح ــان به س ــی دارد: »جه ــراز م ــو اب ــن گفتگ ــان ای ــّبار زاال در پای ش
اســت؛ در ایــن میــان، شــیعیان جهــان نیــز در حــال فّعالیــت هســتند و امیــدوارم همــه در راه 

ــیم.«  ــق باش ــوی موّف ــای رض ــغ آموزه ه ــج و تبلی تروی
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گفتگو با شیخ محّمد امین از کشور پاکستان

فّعالیت های تبلیغی نباید باعث اختالف افكنی در میان مسلمانان شود

ــور  ــع در کش ــور واق ــهر اله ــی در ش ــای مذهب ــر کتاب ه ــن، ناش ــد امی ــیخ محّم ش
ــی  ــای مختلف ــون کتاب ه ــا کن ــود ت ــاراتی خ ــۀ انتش ــت. وی در مؤّسس ــتان اس پاکس
ــر  ــالم منتش ــا علیه الّس ــام رض ــی ام ــاد زندگان ــوع ابع ــا موض ــّدد ب ــن متع را در عناوی
کــرده اســت. وی در ابتــدای گفتگــوی خــود اظهــار مــی دارد: »کار اصلــی مــن چــاپ و 
نشــر کتاب هــای مذهبــی اســت. اســم مؤّسســة انتشــاراتی مــا نیــز شــرکت معــراج اســت. مــا در 
ایــن مؤّسســة انتشــاراتی شــعبه های زیــادی داریــم کــه هــر کــدام مربــوط بــه یکــی از شــاخه های 
ــارة تفاســیر قــرآن  ــوم و معــارف دینــی و مذهبــی اســت. مثــاًل در شــعبة مصبــاح القــرآن درب عل
کریــم کار می کنیــم و تــا کنــون بخش هایــی از تفاســیر قــرآن را بــه زبــان اردو ترجمــه و منتشــر 
کرده ایــم. در شــعبة معــراج نیــز دربــارة هشــتاد موضــوع مختلــف مذهبــی به صــورت تخّصصــی کار 
می کنیــم. شــعبه ای به نــام شــعبة شــهید مطّهــری نیــز داریــم کــه ویــژة آثــار ایــن متفّکــر شــهید 
ــان اردو ترجمــه می کنیــم و تــا کنــون شــصت  اســت و مــا در ایــن شــعبه کتاب هــای او را بــه زب

عنــوان از آثــارش در مؤّسســة مــا ترجمــه و منتشــر شــده اســت.« 
شــیخ محّمــد امیــن ادامــه می دهــد: »عــالوه بــر ترجمــه و انتشــار آثــار شــهید مطّهــری، مــا 
در مؤّسســة انتشــاراتی معــراج دربــارة آثــار دیگــر شــخصیت های مهــم و تأثیرگــذار جهــان تشــّیع 
ــه ســی عنــوان از کتاب هــای مقــام معّظــم  ــا کنــون نزدیــک ب ــه، ت ــرای نمون نیــز کار می کنیــم. ب
رهبــری حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای را بــه زبــان اردو ترجمــه کرده ایــم کــه ایــن کتاب هــا آمــادة 

انتشــار اســت و بــه زودی منتشــر خواهــد شــد.« 
ــم  ــودم، تصمی ــه ب ــالم ک ــام رضــا علیه الّس ــری ام ــد: »در جشــنوارة فرهنگی هن ــح می کن وی تصری
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ــراج  ــاراتی مع ــز در مؤّسســة انتش ــالم نی ــا علیه الّس ــام رض ــعبة ام ــام ش ــعبه ای به ن ــه ش ــم ک گرفت
ــتان  ــور پاکس ــه کش ــد و ب ــام ش ــال تم ــنوارة امس ــه جش ــد از این ک ــاءاهلل بع ــم. ان ش ــیس کن تأس
ــارف  ــالم و مع ــا علیه الّس ــام رض ــی ام ــارة زندگان ــازه درب ــاب ت ــد کت ــم دارم چن ــتم، تصمی برگش

ــه چــاپ برســانم.«  رضــوی آمــاده کنــم و ب
***

ــر  ــّد نظ ــد و م ــم می دانی ــالم مه ــا علیه الّس ــام رض ــارۀ ام ــی را درب ــه موضوعات - چ
ــد؟  ــر کنی ــات منتش ــا آن موضوع ــی ب ــه کتاب های ــد ک داری

مــا در مؤّسســة انتشــاراتی معــراج، گروهــی از علمــای دینــی و کارشناســان مذهبــی را داریــم کــه 
ــرای این کــه بتوانیــم کتاب هــای مفیــدی  ــا مشــورت می دهنــد. ب ــه م ــارة کارهــای مختلــف ب درب
منتشــر کنیــم، دربــارة جوانــب مختلــف کار فکــر و مشــورت می کنیــم. دربــارة کتاب هــای مرتبــط 
بــا فرهنــگ رضــوی نیــز بایــد عــالوه بــر مشــورت و همفکــری بــا علمــا و کارشناســان، نیازســنجی 
دقیقــی انجــام شــود تــا ببینیــم کــه مــردم کشــور پاکســتان چــه نیازهایــی در عرصــة فرهنــگ و 
ــدی انجــام  ــم کار مفی ــن نیازســنجی ها بتوانی ــر اســاس آن مشــورت ها و ای ــا ب ــد ت ــادات دارن اعتق
ــه ســیرة اخالقــی و سیاســی  ــوط ب دهیــم. البتــه روشــن اســت کــه بخشــی از ایــن کتاب هــا مرب
ــارة مناظــرات آن حضــرت  امــام رضــا علیه الّســالم اســت. همچنیــن بایــد تحقیقــات مفّصلــی درب
بــا علمــای ادیــان دیگــر انجــام دهیــم و برگزیــده ای از ایــن مناظــرات را بــه زبــان اردو ترجمــه و 

منتشــر کنیــم. 
- تعــداد مذاهــب مختلــف در کشــور پاکســتان بســیار زیــاد اســت و گاه خشــونت و 
افــراط و جنــگ در میــان ایــن مذاهــب به وجــود می آیــد. بــه نظــر شــما، از فرهنــگ 
ــرای  ــتفاده ای ب ــه اس ــالم چ ــا علیه الّس ــام رض ــیرۀ ام ــالم و س ــت علیهم الّس ــل بی اه

ــوان داشــت؟  مــردم کشــور پاکســتان می ت
خوشــبختانه مــا در مؤّسســة انتشــاراتی معــراج، عــالوه بــر علمــا و کارشناســانی کــه عــرض کــردم، 
مشــاورانی داریــم کــه از فّعــاالن سیاســی کشــور پاکســتان هســتند و اوضــاع فرهنگــی و سیاســی 
ــا  ــند. م ــور را می شناس ــن کش ــردم ای ــاز م ــد و نی ــتی درک می کنن ــتان را به درس ــور پاکس کش
ــام  ــاب انج ــار کت ــه و انتش ــرای ترجم ــاب موضــوع ب ــوزة انتخ ــی در ح ــر اقدام ــه ه ــل از این ک قب
ــر  ــی چــاپ می شــود، عــالوه ب ــا وقتــی کتاب ــراد مشــورت می کنیــم ت ــن اف ــا مجمــوع ای دهیــم، ب
ــان  ــی در می ــری و مشــاجره و اختالف افکن ــد و ارزشــمند باشــد، باعــث درگی ــی مفی ــه کتاب این ک
ــف  ــب مختل ــان مذاه ــاد می ــی و اتّح ــث دوســتی و هماهنگ ــه باع ــی نشــود، بلک ــای مذهب گروه ه
اســالمی شــود. هــدف مــا ایــن اســت کــه کتاب هــای مــا فقــط مخصــوص شــیعیان نباشــد، بلکــه 
کتاب هایــی باشــند کــه بــه درد همــة مذاهــب بخورنــد. روش امــام رضــا علیه الّســالم نیــز همیــن 
ــت  ــه راه راس ــد و ب ــتفاده می کردن ــرت اس ــارف آن حض ــف از مع ــب مختل ــی مذاه ــه اهال ــود ک ب
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هدایــت می شــدند. همچنیــن مــن از دوســتانمان در بنیــاد بین المللــی فرهنگی هنــری امــام رضــا 
علیه الّســالم تقاضــا کــرده ام کــه ان شــاءاهلل اگــر مطالبــی را مهــم دانســتند، بــا مــا در میــان بگذارنــد 
تــا مــا ایــن مطالــب را در گروه هایمــان به اشــتراک بگذاریــم و دربــارة آن هــا نشســت هایی برگــزار 
کنیــم و اگــر ایــن مطالــب را متناســب بــا نیازهــا و موقعیــت مــردم کشــور پاکســتان دیدیــم، حتمــاً 

ــان اردو ترجمــه و به صــورت کتــاب منتشــر کنیــم.  ــه زب آن هــا را ب
- شما در عرصۀ فضای مجازی نیز فّعالیت دارید؟ 

ــای  ــه نام ه ــی ب ــن ســایت اینترنت ــه چندی ــود ک ــن ب ــراج ای ــا در مؤّسســة مع ــای م یکــی از کاره
»مصبــاح«، »منتظــر«، »شــهید مطّهــری« و ... تأســیس کردیــم و کتاب هایــی را به صــورت 
ــا  ــم ت ــذاری می کنی ــا بارگ ــایت ها در آن ه ــدام از س ــر ک ــوای ه ــا محت ــب ب ــک و متناس الکترونی
ــه  ــد از طریــق مراجعــه ب ــه خریــد کتــاب نباشــد و هــر کســی از هــر کجــای جهــان بتوان نیــاز ب
ــی  ــا الکترونیک ــای م ــة کتاب ه ــبختانه اآلن هم ــد. خوش ــا را بخوان ــن کتاب ه ــا ای ــایت های م س
ــال  ــم، در ح ــه می بینی ــد هلل، به شــکلی ک ــت هســتند. الحم ــل دسترســی در اینترن ــده اند و قاب ش
ــذی  ــی و کاغ ــورت چاپ ــا را به ص ــای م ــه کتاب ه ــتر از این ک ــردم بیش ــادی از م ــداد زی ــر تع حاض
بخواننــد، کتاب هــا را در ســایت های مــا مطالعــه می کننــد و ایــن باعــث پیشــرفت کار مــا 
ــادی در مناطــق مختلــف دنیــا داریــم. طبیعــی  شــده اســت؛ به طــوری کــه اکنــون مخاطبــان زی
ــه  ــی ک ــی از وقت ــا بفرســتیم، ول ــه جــای دنی ــه هم ــان را ب ــم کتاب هایم ــا نمی توانی ــه م اســت ک
ســایت هایمان آمــاده شــده اســت، توانســته ایم کتاب هایمــان را در تمــام دنیــا به راحتــی در 

ــم.  ــتند، بگذاری ــان هس ــه اردوزب ــالم ک ــت علیهم الّس ــل بی ــتداران اه ــار دوس اختی
ــه  ــا و چهــرۀ خشــنی ک ــری و وّهابی ه ــا خشــونت گروه هــای تكفی ــه ب ــرای مقابل - ب

از اســالم ارائــه داده انــد، چــه برنامــۀ فرهنگــی خاّصــی داریــد؟ 
ــة  ــا در مقابل ــا ی ــونت های تکفیری ه ــارة خش ــتقیم درب ــح و مس ــور صری ــه به ط ــی را ک ــا کتاب م
آن هــا نوشــته شــده باشــد، منتشــر نکرده ایــم، اّمــا معتقدیــم کــه وقتــی دیــن اســالم را بــا توّجــه 
بــه معــارف اهــل بیــت علیهم الّســالم تبلیــغ کنیــم، همیــن تبلیــغ می توانــد مقابلــه بــا دشــمنان 
دیــن باشــد. البتــه خوشــبختانه نهادهــای دیگــری در کشــور پاکســتان هســتند کــه از طــرق دیگــر 

ــا تکفیــری هــا انجــام می دهنــد.  کارهایــی را در مقابلــه ب
ــی در  ــه برکات ــوی چ ــر رض ــرم مطّه ــارت ح ــگ زی ــترش فرهن ــما گس ــر ش ــه نظ - ب

ــوی دارد؟  ــگ رض ــج فرهن ــتای تروی راس
بــه نظــر مــن، زیــارت حــرم مطّهــر حضــرت امــام رضــا علیه الّســالم بــرای هــر انســانی می توانــد 
الهام بخــش و هدایت کننــده باشــد. همــان طــور کــه پیش تــر گفتــم، روش امــام رضــا علیه الّســالم 
ــه  ــان و مذاهــب مختلــف در میــان می گذاشــت و ب ــی ادی ــا اهال ــود کــه معــارف خــود را ب ــن ب ای
ایــن وســیله آن  هــا را بــه صــراط مســتقیم هدایــت می کــرد. بــه همیــن شــکل، اگــر مــا بتوانیــم 
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عــالوه بــر این کــه خودمــان بــه زیــارت ایــن حــرم مطّهــر بیاییــم و از بــرکات معنــوی آن بهره منــد 
شــویم، دیگــران را بــا هــر دیــن و مذهبــی کــه دارنــد نیــز بــه زیــارت ایــن بقعــة منــّوره دعــوت 
ــد در گســترش  ــا چــه مقــدار می توان ــارت امــام رضــا علیه الّســالم ت کنیــم، خواهیــم دیــد کــه زی

مذهــب تشــّیع و دیــن اســالم مؤثـّـر باشــد. 
***

شــیخ محّمــد امیــن در پایــان ایــن گفتگــو، ضمــن تشــّكر از زحمــات دســت اندرکاران 
ــه  ــنهادش ب ــالم، پیش ــا علیه الّس ــام رض ــری ام ــی فرهنگی هن ــنوارۀ بین الملل جش
ــادی از سراســر  ــان زی ــد: »میهمان ــرح می کن ــه مط ــن گون ــنواره را ای ــن جش ــان ای میهمان
ــاالن عرصــة فرهنــگ رضــوی در مناطــق خــود  ــد کــه همگــی فّع ــن جشــنواره می آین ــه ای ــا ب دنی
هســتند. بــا توّجــه بــه این کــه مــا نمی توانیــم به راحتــی بــار دیگــر بــا هــم مالقــات داشــته باشــیم، 
ــة جشــنوارة  ــزاری اختتامی ــد روز برگ ــن چن ــه همی ــا را ب ــا و همفکری ه ــم دیداره پیشــنهاد می کن
امــام رضــا علیه الّســالم محــدود نکنیــم و در طــول ســال از طریــق تلفــن و ایمیــل و دیگــر وســایل 
ــا هــم در ارتبــاط باشــیم تــا بتوانیــم بــرای هــم مفیــد واقــع  ارتبــاط جمعــی در فضــای مجــازی ب

بشــویم و از تجربیــات یکدیگــر بهــره ببریــم.« 
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گفتگو با صباح الّدین ترک ایلماز از کشور آلمان

مردم قاّرۀ اروپا به دین اسالم روی آورده اند

ــه و  ــام جمع ــس و ام ــاز، مؤّس ــرک ایلم ــن ت ــلمین صباح الّدی ــالم و المس ــت االس حّج
ــان  ــور آلم ــع در کش ــن واق ــهر برلی ــالم در ش ــا علیهالّس ــام رض ــجد ام ــت مس جماع
ــار  ــای ترک تب ــۀ علم ــس اتّحادی ــی، مؤّس ــغ مذهب ــی و مبّل ــم دین ــن عال ــت. ای اس
ــۀ  ــف و ترجم ــت و تألی ــاّرۀ اروپاس ــالم در ق ــت علیهم الّس ــل بی ــارف اه ــص مع متخّص
ــا موضــوع فرهنــگ رضــوی را در کارنامــۀ علمــی خــود دارد.  چنــد عنــوان کتــاب ب
وی در معّرفــی خــود می گویــد: »بنــده حــدود بیســت وپنج ســال اســت کــه در شــهر برلیــن 
زندگــی می کنــم و مدیریــت مرکــزی را بــا نــام مرکــز اســالمی امــام رضــا علیه الّســالم بــر عهــده 

دارم کــه ایــن مرکــز اســالمی در حــدود بیســت ســال پیــش تأســیس شــده اســت.« 
صباح الّدیــن تــرک ایلمــاز  ادامــه می دهــد: »مــا در کشــور آلمــان دو نــوع فّعالیــت مذهبــی 
انجــام می دهیــم؛ بخشــی از فّعالیت هــای مــا داخــل مرکــز اســالمی امــام رضــا علیه الّســالم اســت 
ــام  ــز انج ــن مرک ــارج از ای ــا خ ــر از فّعالیت ه ــود و بخشــی دیگ ــه می ش ــض یومی ــامل فرای ــه ش ک
می شــود، از جملــه برگــزاری کنفرانس هــا و ســمینارهای علمــی بــا موضوعاتــی همچــون عاشــورا، 
غدیــر و امــام رضــا علیه الّســالم کــه معمــوالً دو یــا ســه بــار در ســال برگــزار می شــود و مخاطبــان 

مــا در ایــن برنامه هــا مســلمانان و غیرمســلمانان و شــیعیان و غیرشــیعیان هســتند.« 
ــم  ــیس کردی ــم تأس ــلمان را ه ــجویان مس ــة دانش ــا، اتّحادی ــر این ه ــالوه ب ــد: »ع وی می افزای
ــار یــک ســمینار علمــی برگــزار می کنیــم. اتّحادیــة  و بــا جمعــی از جوانــان هــر ســه مــاه یــک ب
ــزده شــهر مختلــف مرکــز نمایندگــی  ــان اهــل بیــت علیهم الّســالم را هــم داریــم کــه در پان جوان
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ــا ایــن  ــان در منطقــة خودشــان فعالیــت می کننــد. ارتبــاط مــا ب ــد و هــر کــدام از ایــن جوان دارن
جوانــان به شــکلی اســت کــه ســالی یــک بــار بــا آن هــا بــه اردو می رویــم و هــر شــش مــاه یــک 
بــار هــم جلســه ای برگــزار می کنیــم و در ایــن اردوهــا و جلســه ها موضوعــات مختلفــی را بررســی 
می کنیــم و از میــان آن هــا چنــد موضــوع مهــم را برمی گزینیــم تــا بــر اســاس آن هــا ســمینارهایی 

را تشــکیل دهیــم.« 
***

ــان  ــرای مخاطب ــالم ب ــا علیه الّس ــام رض ــوی ام ــراث معن ــوی و می ــگ رض - فرهن
ــه  ــاد چ ــراد بی اعتق ــان و اف ــیحیان و یهودی ــم از مس ــان اع ــلمان در آلم غیرمس

ــد؟  ــذب کن ــود ج ــه خ ــا را ب ــه آن ه ــد ک ــته باش ــد داش ــی می توان جاذبه های
بنــده بارهــا ایــن مطلــب را عــرض کــرده ام و بــاز هــم عــرض می کنــم کــه اگــر مــا یــک حدیــث 
امــام رضــا علیه الّســالم را خــوب بفهمیــم و بــرای مــردم دنیــا و نه فقــط مــردم قــاّرة اروپــا و کشــور 
آلمــان و شــهر برلیــن و نه فقــط بــرای مســلمان یــا غیرمســلمان، بلکــه بــرای همــه ایــن حدیــث را 
خــوب بیــان کنیــم، تقریبــاً توانســته ایم فرهنــگ رضــوی را جهانــی کنیــم. امــام رضــا علیه الّســالم 
ــا را  ــا« یعنــی »اگــر مــردم زیبایــی کالم م ــا لّتبعون ــاس محاســن کالمن ــم الّن ــو عل ــد: »ل می فرمای
ــو  ــع مــا می شــوند.« نکتــة اّول ایــن اســت کــه امــام علیه الّســالم می گویــد »ل بفهمنــد حتمــاً تاب
ــا مثــاًل نفرمــود  ــاس« یعنــی »اگــر مــردم بداننــد«، آن حضــرت نفرمــود »مســلمانان« ی ــم الّن عل
»مؤمنــون« یــا »شــیعیان«، بلکــه فرمــود »مــردم«؛ پــس مشــّخص اســت کــه غیرمســلمانان هــم 
ــه  ــت ک ــن اس ــدی ای ــة بع ــد. نکت ــث بوده ان ــن حدی ــالم در ای ــا علیه الّس ــام رض ــر ام ــور نظ منظ
آن حضــرت فرمــود »محاســن کالمنــا« یعنــی »زیبایــی کالم مــا«. »زیبایــی کالم« یعنــی چــه؟ 
ــا  ــد، اّم ــت دارن ــا علمی ــت. اروپایی ه ــت و عقالنی ــت، معنوی ــش دارد؛ علمی ــه بخ ــی کالم س زیبای
ــالم  ــا مســلمانان و شــیعیان و دوســتداران اهــل بیــت علیهم الّس ــد. م ــت و عقالنیــت  ندارن معنوی
ــم  ــالم را بتوانی ــا علیه الّس ــام رض ــت کالم ام ــت و معنوی ــر عقالنی ــوی اگ ــگ رض ــان فرهن و خادم
به درســتی بــرای جوامــع اروپایــی بیــان کنیــم، مــردم قــاّرة اروپــا قطعــاً از امــام رضــا علیه الّســالم 
پیــروی خواهنــد کــرد. چــرا جهانیــان تــا کنــون تابــع امــام رضــا علیه الّســالم نشــده اند؟ چــون مــا 

ــم.  ــان کنی ــتی بی ــرت را به درس ــت کالم آن حض ــت و معنوی ــته ایم عقالنی نتوانس
ــه  ــوده اســت کــه امــام رضــا علیه الّســالم را به درســتی ب ــا ب - در واقــع قصــور از م

ــم.  ــی نكرده ای ــان معّرف جهانی
ــژه  ــالم به وی ــت علیهم الّس ــل بی ــن کالم اه ــم محاس ــا نمی توانی ــت. م ــور از ماس ــوالً قص ــه. اص بل
ــا و همــة دنیــا درســت توضیــح بدهیــم. مــا همیشــه  ــرای مــردم اروپ امــام رضــا علیه الّســالم را ب
ــا می خواهیــم فقــط اســم امــام  ــا عــزاداری برگــزار کنیــم ی به دنبــال ایــن هســتیم کــه جشــن ی
ــم؛ در  ــی کنی ــف معّرف ــالم را در مراســم مختل ــار علیهم الّس ــة اطه ــا اســم ائّم ــالم ی رضــا علیه الّس
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ــا محاســن کالم ائّمــه علیهم الّســالم را هنــوز توضیــح  حالــی کــه معــارف ائّمــه علیهم الّســالم را ی
نداده ایــم. شــما ببینیــد کــه اآلن در ایّــام میــالد امــام رضــا علیه الّســالم همــه جــا جشــن اســت و 
ــن  ــا هــم ای ــد و در همــه جــای دنی ــن جشــن ها شــرکت می کنن الحمــد هلل میلیون هــا نفــر در ای
ــز  ــه چی ــگار هم ــد، ان ــام ش ــن ها تم ــن جش ــه ای ــض این ک ــا به مح ــود، اّم ــزار می ش ــن ها برگ جش
ــف بتوانیــد معنویــت  ــن جشــن ها و مراســم مختل ــی کــه اگــر شــما در ای تمــام می شــود؛ در حال
ــق ســخنرانی، از  ــاب، از طری ــق انتشــار کت ــث آن حضــرت را از طری و عقالنیــت موجــود در احادی
طریــق برنامه هــای تلویزیونــی و ... بیــان کنیــد و بیانتــان واقعــاً علمــی و عقالنــی و معنــوی باشــد، 
ــا  ــردم برســانید. م ــه همــة م ــالم را توانســته اید ب ــام رضــا علیه الّس ــام ام ــه پی ــن باشــید ک مطمئ
در ایــن زمینــه کوتاهــی کرده ایــم. بایــد ایــن نکتــه را بدانیــم کــه تــا وقتــی مــا نتوانیــم فرهنــگ 
رضــوی را بــه همــة جهانیــان برســانیم، قطعــاً نمی توانیــم فرهنــگ مهــدوی را بــه دنیــا برســانیم. 
- االن مهم تریــن مســألۀ جهــان شــاید قرائــت خشــن و البتــه غلــط از اســالم اســت 
کــه بــا عنــوان گــروه هــای تكفیــری و ســلفی ها و وّهابی هــا در منطقــۀ خــاور میانــه 
و همــه جــای دنیــا تبدیــل بــه یــک غــّدۀ ســرطانی و یــک مشــكل اصلــی شــده اند. 
ــیعه  ــلمانان غیرش ــرای مس ــوی ب ــگ رض ــای فرهن ــه جاذبه ه ــم ک ــن باوری ــر ای ــا ب م
قطعــًا بســیار زیــاد اســت، همــان طــور کــه در زمــان حیــات امــام علیه الّســالم بــوده 
اســت، اّمــا می خواهــم بدانــم کــه آیــا مــا می توانیــم از طریــق فرهنــگ رضــوی بــه 
ــالم  ــان دادن اس ــه نش ــط و در نتیج ــرات غل ــن تفّك ــذف ای ــكالت و ح ــن مش ــّل ای ح

درســت بــه غیرشــیعیان و غیرمســلمانان هــم اســتفاده کنیــم؟ 
ــن  ــت و م ــی اس ــی و مقطع ــئلة سیاس ــک مس ــن ی ــر م ــه نظ ــلفی ها ب ــا و س ــئلة تکفیری ه مس
ــادی نخواهــد داشــت. این هــا  ــداوم زی مطمئــن هســتم کــه موضــوع خشــن نشــان دادن اســالم ت
ــت  ــن بن بس ــه از ای ــرای این ک ــند و ب ــت می رس ــه بن بس ــاره ب ــد، یک ب ــر می افتن ــاره گی یک ب
ــر  ــد کــه بتواننــد کمبودهــا و مشکالتشــان را در زی بیــرون بیاینــد، چیزهایــی را به وجــود می آورن
ــتی  ــن بن بس ــه چنی ــا ب ــة دنی ــا و هم ــی اروپ ــران سیاس ــد. اآلن مدی ــی کنن ــا را مخف ــن چیزه ای
رســیده اند و در آخــر خــط قــرار دارنــد. این هــا از نظــر فکــری و سیاســی و اعتقــادی و فرهنگــی 
ــد  ــد، نمی توانن ــیر کنن ــم س ــان را ه ــردم خودش ــد م ــر نمی توانن ــه دیگ ــیده اند ک ــی رس ــه جای ب
ــم  ــد. نمی گوی ــالم روی آورده ان ــه اس ــاً ب ــا واقع ــردم اروپ ــد. م ــع کنن ــم قان ــان را ه ــردم خودش م
مســلمان شــده اند، اّمــا در مقایســه بــا گذشــته بســیار تغییــر کرده انــد. بیست ســی ســال 
ــالم را  ــن اس ــد و دی ــا اآلن می آین ــد، اّم ــی کنن ــالم را بررس ــدند اس ــر نمی ش ــی حاض ــش حّت پی
ــا  ــد و م ــرح می کنن ــان را مط ــه سؤاالتش ــی ک ــند. وقت ــارة آن می پرس ــد و درب ــی می کنن بررس
ــر  ــم هســت و غی ــری ه ــای دیگ ــان، دنی ــای خودش ــر از دنی ــه غی ــد ک ــم، می بینن پاســخ می دهی
ــد  ــان چــون می خواهن ــای دیگــری هــم هســت. مســتکبران جه ــای خودشــان، حرف ه از حرف ه
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جلــوی گســترش اســالم را بگیرنــد، تکفیری هــا و ایــن طــور مســائل را به وجــود آوردنــد و ســعی 
کردنــد کــه دیــن اســالم را بــا چهــره ای خشــن و رادیــکال بــه جهانیــان نشــان دهنــد تــا بتواننــد 
ــاز هــم عــرض می کنــم کــه این هــا مقطعــی و  ــی ب اوضــاع را به نفــع خودشــان عــوض کننــد، ول
ــا افراطیــون مذهبــی  جــزو مســائل زودگــذر سیاســی اســت. بــه نظــر مــن، مــا به جــای این کــه ب
و تکفیری هــا مبــارزة مســتقیم بکنیــم، بایــد بگذاریــم آن هــا کار خودشــان را انجــام دهنــد و مــا 
هــم کار خودمــان را انجــام دهیــم. اگــر مــا کار خودمــان را درســت انجــام بدهیــم و بــه دام آن هــا 
ــت  ــود را درس ــة خ ــه وظیف ــای این ک ــر به ج ــوض، اگ ــد. در ع ــم ش ــروز خواهی ــاً پی ــم، قطع نیفتی
ــان را از  ــروی خودم ــط نی ــر بشــویم، فق ــا به طــور مســتقیم درگی ــا آن ه ــم ب ــم، بیایی انجــام دهی
ــاً هــدف آن هــا همیــن اســت کــه همــة نیــروی خودمــان را صــرف آن کار  ــم. اتّفاق دســت داده ای
کنیــم. البتــه عــّده ای وظیفــه دارنــد و بایــد کــه بــا آن هــا مبــارزه کننــد، ولــی عــّده ای کــه به عنــوان 
خادمــان فرهنــگ رضــوی کار می کننــد و حــوزة کارشــان فرهنگــی اســت و می خواهنــد فرهنــگ 
ــد در ســه محــور علمیــت و عقالنیــت و معنویــت کار  ــا تبلیــغ کننــد، فقــط بای رضــوی را در دنی
کننــد و روی ایــن ســه مــورد نیــز خیلــی حّســاس باشــند. مــا بایــد بــه مــردم دنیــا فکــر بدهیــم، 
ــه این کــه فقــط بنشــینیم شــعار بدهیــم.  ــه بدهیــم، ن ــه بدهیــم، مکتــب ارائ ــن ارائ یعنــی دکتری
ــن کار را تکــرار کنیــم. البتــه  ــد ای ــا نبای ــد، م ــا مســائل دینــی را سیاســت زده کرده ان دشــمنان م
ــه  ــان چگون ــا اروپایی ــلمان ب ــای مس ــه دولت ه ــودش را دارد. این ک ــای خ ــا ج ــت دولت ه سیاس
برخــورد می کننــد و مســائل دیپلماتیــک را چگونــه پــی می گیرنــد، بــه خودشــان مربــوط اســت. 
ــا  ــه دام اروپایی ه ــم و ب ــمن را بخوری ــب دش ــد فری ــوی نبای ــگ رض ــان فرهن ــوان خادم ــا به عن م
بیفتیــم کــه فــالن سیاســتمدار اروپایــی ایــن گونــه گفتــه اســت و مــا هــم ایــن گونــه بایــد رفتــار 
کنیــم. مــا کاری بــه سیاســتمداران نداریــم. آن هــا کار سیاســی می کننــد و بــه خودشــان مربــوط 
ــا نبایــد ارتبــاط سیاســی  ــا مــردم قــاّرة اروپ اســت، ولــی ارتبــاط مــا خادمــان فرهنــگ رضــوی ب
باشــد، بلکــه بایــد ارتبــاط واقعــی باشــد. بایــد بنشــینیم حرف هــای خودمــان را بزنیــم و فرهنــگ 
رضــوی را بــا ســه رکــن علمیــت و عقالنیــت و معنویــت بــه جهانیــان معرفــی کنیــم. قطعــاً پــروژة 
خشــن نشــان دادن اســالم در اروپــا بــه مشــکل برخواهــد خــورد. شــما اگــر فرهنــگ عامــة مــردم 
قــاّرة اروپــا را بدانیــد، می دانیــد کــه به دنبــال حــرف حســابی هســتند؛ اگــر کســی حــرف حســابی 
ــا قطعــاً آن را قبــول خواهنــد کــرد و  ــاّرة اروپ داشــته باشــد و آن را درســت بیــان کنــد، مــردم ق
تعّصــب هــم ندارنــد کــه مثــاًل ایــن ایرانــی اســت مــا حرفــش را قبــول نداریــم، ایــن مســلمان اســت 

ــم. قطعــاً حــرف حســاب را قبــول می کننــد.  ــا حرفــش را قبــول نداری م
***

حّجــت االســالم و المســلمین صباح الّدیــن تــرک ایلمــاز در پایــان ایــن گفتگــو، ضمــن 
قدردانــی از زحمــات برگزارکننــدگان جشــنوارۀ بین المللــی فرهنگی هنــری امــام رضــا 
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ــان ایــن جشــنواره دارد  ــه ســخنرانان و میهمان علیه الّســالم، یــک توصیــۀ معنــوی ب
ــا  ــام رضــا علیه الّســالم کنفرانس ه ــد: »در جشــنوارة ام ــرح می کن ــه مط ــن گون ــه آن را ای ک
ــا  ــد. ت ــع کنن ــان را قان ــد خودش ــه بای ــخنرانان اّول از هم ــود. س ــزار می  ش ــخنرانی هایی برگ و س
ــر در ذهنشــان  ــن باشــند اگ ــد. مطمئ ــع کنن ــد دیگــران را قان ــع نباشــند، نمی توانن خودشــان قان
ــه  ــده باشــد، فّعالیتشــان ب ــا چیــز نامفهــوم و مجهــول و مبهمــی باقــی مان ذّره ای شــبهه باشــد ی
جایــی نمی رســد. در ذهن هــای مــا، هــم در عرصــة عقــل عملــی و هــم در عرصــة عقــل نظــری، 
ــال و در عرصــة  ــل نظــری، وهــم و شــک و خی ــع برداشــته شــود. در عرصــة عق ــد همــة موان بای
عقــل عملــی، غضــب و شــهوت بایــد از رفتــار مــا حــذف شــود. یکــی از راه هــای کســب توفیــق 
در راســتای تزکیــة نفــس، زیــارت حــرم مطّهــر امــام رضــا علیه الّســالم و اســتمداد از آن حضــرت 

اســت. ان شــاءاهلل همــة مــا بتوانیــم موّفــق باشــیم.« 
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گفتگو با عزیز نبی اف از کشور گرجستان

مسیحیان در برابر معارف اهل بیت علیهم الّسالم شگفت زده می شوند

حّجــت االســالم و المســلمین عزیــز نبــی اف، مدیــر مرکــز علمــی امام رضــا علیه الّســالم 
در شــهر مارنئولــی واقــع در کشــور گرجســتان اســت. وی در معّرفــی خــود می گویــد: 
»مــن مدیــر حــوزة علمیــة امــام رضــا علیه الّســالم، امــام جماعــت مســجد امــام حســین علیه الّســالم 

و امــام جمعــة شــیعیان در کشــور گرجســتان هســتم.« 
ــدارس  ــرّوج در م ــغ و م ــوان مبلّ ــه به عن ــال اســت ک ــه بیســت س ــک ب ــاً نزدی ــد: »تقریب وی می افزای
ــا  ــای م ــم و محــور فّعالیت ه ــت می کن اســالمی و مســاجد و حســینیه های کشــور گرجســتان فّعالی
نیــز ترویــج فرهنــگ رضــوی اســت. مــا در مرکــر علمــی امــام رضــا علیه الّســالم تــا کنــون ده هــا طلبــه 

ــم.«  تربیــت کرده ایــم و تحویــل جامعــه داده ای
عزیــز نبــی اف تصریــح می کنــد: »مســلمانان کشــور گرجســتان عالقــة بســیار زیــادی بــه امــام 
رضــا علیه الّســالم دارنــد. از نظــر مســافت هــم بــه حــرم مطّهــر آن حضــرت نزدیــک هســتند. از ســوی 
دیگــر، بعــد از فروپاشــی کمونیســم، ایــن آســتان قــدس رضــوی بــود کــه بــرای توســعة دیــن داری در 
منطقــة مــا بیشــترین برنامــه را داشــت. امــروزه جوانانــی کــه در کشــور گرجســتان ازدواج می کننــد، 
در مهریه هایشــان عــالوه بــر اقــالم مــادی حتمــاً زیــارت حــرم مطّهــر امــام رضــا علیه الّســالم را هــم 

ــد.«  ــر می کنن ذک
***
- چند درصد مردم گرجستان مسلمان هستند؟ 

سیزده درصد مسلمان و بقیه مسیحی هستند. دین اسالم آن جا در اقلّیت است. 
- این مسلمان ها اکثراً به اهل بیت علیهم الّسالم عالقه دارند؟ 

بله؛ مسلمانان کشور گرجستان اعم از شیعه و سّنی به اهل بیت علیهم الّسالم عالقة زیادی دارند. 
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ــد جمعیــت مســلمان کشــور  ــه اهــل بیــت علیهم الّســالم می توان ــا ایــن عالقــه ب - آی
ــه دارد؟  ــلفی ها دور نگ ــا و س ــا و وّهابی ه ــب تكفیری ه ــتان را از فری گرجس

البتــه همیــن طــور اســت. بــه نظــر مــن نقشــه و روش امــام رضــا علیه الّســالم در مناظراتــی کــه بــا 
علمــای ادیــان مختلــف داشــت، بــرای تقریــب مذاهــب، نه تنهــا مذاهــب اســالمی، بلکــه تقریــب ادیــان 
نقشــة بزرگــی اســت. امــروزه اگــر مــا بتوانیــم ســیرة علمــی امــام رضــا علیه الّســالم و ســایر ائّمــة اطهار 
علیهم الّســالم را در میــان مــردم مســلمان جهــان ترویــج کنیــم تــا مــردم بــا فرهنــگ رضــوی بیشــتر 
آشــنا شــوند، بی تردیــد قرائت هــای غلــط از اســالم تحت الّشــعاع قــرار می گیــرد و دیگــر مــردم فریــب 
آن هــا را نخواهنــد خــورد. امــام رضــا علیه الّســالم می فرمایــد کــه اگــر زیبایی هــای کالم مــا بــه مــردم 

برســد، آن هــا خودبه خــود به دنبــال ســخنان مــا خواهنــد رفــت. 
ــر  ــا تفّك ــارزه ب ــوی به نوعــی مب ــگ رض ــس اشــاعۀ فرهن ــد نف ــس شــما می فرمایی - پ

تكفیری هاســت. 
بله؛ حتماً. این کار باعث ایجاد تعادل در جامعة اسالمی می شود. 
- ارتباط شما با مسیحیان کشور گرجستان چگونه است؟ 

ــزار  ــیحی برگ ــان مس ــا کشیش ــترک ب ــی مش ــس علم ــد کنفران ــی چن ــم و حّت ــی داری ــاط خوب ارتب
ــا  ــم و ب ــیس کرده ای ــیحیت تأس ــالم و مس ــن اس ــی بی ــات دین ــژة مطالع ــم وی ــزی ه ــم. مرک کرده ای
مشــارکت مســیحیان تقریبــاً هــر دو مــاه یــک بــار نشســت های مشــترک برگــزار می کنیــم. در ایــن 
نشســت ها تأکیــد مــا بــر ایــن اســت کــه اســالم درســت همــان اســالم اهــل بیــت علیهم الّســالم اســت، 
نــه اســالم امــوی و عّباســی. مــا در ایــن نشســت ها بــا تأکیــد بــر کالم ائّمــة اطهــار علیهم الّســالم ســعی 
می کنیــم چهــرة اســالم رحمانــی را بــه غیرمســلمانان نشــان دهیــم. بــرای نمونــه، وقتــی کــه یــک 
ســخن امــام علــی علیه الّســالم را ترجمــه و منتشــر کردیــم مبنــی بــر این کــه بایــد بــا مــردم منصفانــه 
برخــورد کنیــم چــون یــا در دیــن بــا مــا مشــترک اند یــا در خلقــت یعنــی انســان هســتند، تأثیر بســیار 
مثبتــی بــر مــردم کشــور گرجســتان گذاشــت. در همیــن راســتا، تــا کنــون توانســته ایم قــرآن کریــم، 
کلمــات قصــار نهج البالغــه و صحیفــة ســّجادیه را بــه زبــان گرجــی ترجمــه و منتشــر کنیــم و ایــن 
کتاب هــا را بــه روشــنفکران هدیــه دهیــم. بســیاری از آن هــا کــه بــرای نخســتین بــار ایــن معــارف را 
ــن کالم  ــون چنی ــا کن ــه ت ــد ک ــان می کنن ــد و اذع ــرار می گیرن ــر ق ــد، به شــّدت تحــت تأثی می خوانن

حکمت آمیــزی نشــنیده اند. 
- صحبتی، پیغامی یا پیشنهادی برای مردم و مسئوالن کشور ایران دارید؟ 

مــا جــز تشــّکر از مــردم و مســئوالن کشــور ایــران ســخنی نداریــم. مــن به ویــژه از مســئوالن بنیــاد 
بین المللــی فرهنگی هنــری امــام رضــا علیه الّســالم تشــکر می کنــم کــه چنیــن جشــنوارة باشــکوهی 
را برگــزار کرده انــد. از ایــن بزرگــواران خواهــش می کنــم کــه از مــا بیشــتر حمایــت کننــد تــا بتوانیــم از 
تجربه هــا و امکانــات بــرادران ایرانــی در راه ترویــج فرهنــگ رضوی در کشــور گرجســتان کمــک بگیریم. 
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البتــه ایــن جشــنواره همیشــه بــرای مــا الهام بخــش بــوده اســت. بــار اّولــی کــه به ایــن جشــنواره دعوت 
ــه شــهر مشــهد مقــّدس آمــدم، انگیــزه ای شــد کــه زندگی نامــة امــام رضــا علیه الّســالم را  شــدم و ب
بــه زبــان گرجــی در کشــور گرجســتان چــاپ و منتشــر کنــم و خوشــبختانه ایــن کار را انجــام دادم و 
ایــن کتــاب را بــا کمــک دوســتانمان در مســاجد و در میــان مؤمنیــن پخــش کردیــم کــه بخواننــد و 
مســابقه ای برگــزار کردیــم کــه هــر کــس بــه ســؤاالت ایــن مســابقه دربــارة ایــن کتــاب پاســخ درســت 
داد، او را بــه زیــارت حــرم مطّهــر امــام رضــا علیه الّســالم بیاوریــم و آوردیــم. همچنیــن یــک مســابقة 
ــث امــام رضــا علیه الّســالم را  ــم کــه در آن هــر کــس توانســت چهــل حدی دیگــر هــم برگــزار کردی

حفــظ کنــد، او را بــه زیــارت ایــن بقعــة منــّور آوردیــم. 

- ایــن دوره از جشــنوارۀ بین المللــی فرهنگی هنــری امــام رضــا علیه الّســالم را چگونــه 
ــی کردید؟  ارزیاب

ــا صالحــان  مــن همیشــه در دعاهایــم ایــن را می گویــم کــه »خدایــا علــم مــا را زیــاد کــن و مــا را ب
ملحــق کــن.« خوشــحالم کــه دعایــم مســتجاب شــد و در ایــن جشــنواره بــا صالحــان ملحــق شــدم و 
در ســخنرانی ها و نشســت های تخّصصــی نیــز بــه علــم مــن افــزوده شــد. همچنیــن در شــهر مقــّدس 
ــارت  ــر حضــرت امــام رضــا علیه الّســالم را زی ــی و احــوال خــوش، حــرم مطّه ــا روحیــة عال مشــهد ب
کــردم. نکتــة دیگــر ایــن اســت کــه مــا نمی توانیــم بــه نقــاط مختلــف جهــان ســفر کنیــم و بــا فّعــاالن 
حــوزة فرهنــگ رضــوی در جای جــای جهــان آشــنا شــویم، اّمــا در ایــن جشــنواره امکانــی فراهــم شــد 
ــا هــم  تــا همــة فّعــاالن فرهنــگ رضــوی از همــة نقــاط جهــان در این جــا جمــع شــوند و بتوانیــم ب
صحبــت و همفکــری داشــته باشــیم و بــا ســلیقه ها و تجربه هــا و فّعالیت هــای یکدیگــر آشــنا شــویم. 

***
حّجــت االســالم و المســلمین عزیــز نبــی اف در پایــان ســخنانش می گویــد: »از خداونــد 
می خواهــم کــه کشــور ایــران را در پنــاه امــام رضــا علیه الّســالم حفــظ کنــد و از امــام رضــا 
علیه الّســالم می خواهــم کــه بــه مــا لطــف کنــد تــا بتوانیــم بیــش از پیــش در ترویــج معــارف اهــل 

ــم.«  ــوی گام برداری ــگ رض ــالم و فرهن ــت علیهم الّس بی
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گفتگو با کمال الّدین رکا از کشور آلبانی

عشق به اهل بیت علیهم الّسالم درهای بسته را باز می کند

ــت  ــا، پایتخ ــهر تیران ــالم در ش ــت علیهم الّس ــل بی ــجد اه ــس مس ــن رکا، رئی کمال الّدی
ــا  ــی الّرض ــن موس ــی ب ــه از عل ــای »صدکلم ــار کتاب ه ــت و انتش ــی اس ــور آلبان کش
ــالم«، و  ــا علیه الّس ــی الّرض ــن موس ــی ب ــام عل ــات ام ــر در کلم ــالم«، »غدی علیه الّس
ــود  ــۀ علمــی و فرهنگــی خ ــل بیــت علیهم الّســالم« را در کارنام ــق اه ــۀ »عش فصل نام
ــت  ــل بی ــدۀ اه ــود را هدایت ش ــد و خ ــّوف بوده ان ــل تص ــدادش اه ــه اج دارد. وی ک
علیهم الّســالم می دانــد، در آغــاز گفتگــو اظهــار مــی دارد: »مــن اهــل کشــور آلبانــی هســتم؛ 
کشــوری کــه تــا بیســت وپنج ســال پیــش تحــت ســلطة رژیــم کمونیســتی قــرار داشــت و بــه همیــن 
ــود. پیشــینیان مــن همــه ســّنی و  ــت، فرهنــگ اهــل بیــت علیهم الّســالم در آن جــا ناشــناخته ب علّ

ــا مکتــب اهــل بیــت علیهم الّســالم آشــنا شــدم.«  ــد و مــن بعدهــا ب صوفــی بودن
وی کــه فارغ الّتحصیــل در دو رشــتۀ موســیقی و ادبیــات از دانشــگاه اســت، می افزایــد: 
»بعــد از آشــنایی بــا مکتــب اهــل بیــت علیهم الّســالم، بــرای کمــک بــه گســترش فرهنــگ اهــل بیــت 
علیهم الّســالم، تصمیــم گرفتــم کــه یــک تکیــه در شــهر تیرانــا بســازم و مدیریــت آن را بر عهــده بگیرم. 
بعدهــا ایــن تکیــه را بــه حســینیه تغییــر دادم و بعــد از آن هــم وقتــی کــه دیــدم تعــداد زیــادی تکیــه 
در بالــکان وجــود دارد و کســی در ایــن تکیه هــا نمــاز نمی خوانــد، تصمیــم گرفتــم ایــن حســینیه را بــه 

مســجد اهــل بیــت علیهم الّســالم تغییــر دهــم.« 
ــال  ــت س ــد: »در بیس ــجد می گوی ــن مس ــش در ای ــارۀ فّعالیت های ــن رکا درب کمال الّدی
گذشــته صدوهفتادوشــش مراســم مختلــف دربــارة فرهنــگ اهــل بیــت علیهم الّســالم در ایــن مســجد 
برگــزار کردیــم کــه بســیاری از ایــن مراســم همچــون جشــن میــالد پیامبــر اکــرم صلوات اهلل علیــه و 
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ــد ســعید  ــالم در ســیزدهم رجــب، عی ــی علیه الّس ــام عل ــالد ام ــالم، می ــر صــادق علیه الّس ــام جعف ام
ــالم اهلل علیها،  ــه س ــرت فاطم ــالد حض ــالم، می ــا علیه الّس ــام رض ــالد ام ــعبانیه، می ــاد ش ــر، اعی غدی
عــزاداری امــام حســین علیه الّســالم در ایـّـام عاشــورا و اربعیــن بــرای نخســتین بــار بــود کــه در کشــور 
آلبانــی برگــزار می شــد. همچنیــن مــا یــک مراســم ویــژة رحلــت امــام خمینــی در ایــن مســجد برگــزار 
کردیــم و عــالوه بــر ایــن برنامه هــای مناســبتی، کتاب هایــی را نیــز مربــوط بــه فرهنــگ اهــل بیــت 
علیهم الّســالم منتشــر و در بیــن عالقه منــدان توزیــع می کنیــم. کالس هــای آمــوزش قــرآن کریــم هــم 

ــود.«  ــزار می ش ــب برگ ــورت مرتّ ــه به ص ــم ک داری
***

- فرمودیــد کــه اجــداد شــما ســّنی و صوفــی بودنــد. شــما چگونــه بــه مذهــب اهــل 
ــد؟  ــدا کردی ــش پی ــالم گرای ــت علیهم الّس بی

نخســتین دلیــل گرایــش مــن بــه مذهــب اهــل بیــت علیهم الّســالم مالقــات بــا بــرادران ایرانــی بــود که 
هــر کــدام از ایــن مالقات هــا بــرای مــن یــک کالس درس محســوب می شــد. از ســوی دیگــر، وقتــی 
کــه بــه حدیــث پیامبــر اکــرم صلوات اهلل علیــه فکــر می کــردم کــه فرمــود: »هــر کــه مــن مــوالی اویــم 
ایــن علــی مــوالی اوســت« و ایــن ســخن امــام علــی علیه الّســالم را می خوانــدم کــه فرمــوده بــود: »مــن 
بیســت وپنج ســال اســتخوان در گلــو و خــار در چشــم داشــتم«، بــه مجمــوع این هــا فکــر می کــردم و 
مســائلی را از خــودم می پرســیدم و ســعی می کــردم پاســخی بــرای آن هــا بیابــم. ایــن گونــه بــود کــه 
بــه مکتــب اهــل بیــت علیهم الّســالم گرایــش پیــدا کــردم و اآلن فکــر می کنــم کــه بــه راه مســتقیم 
هدایــت شــده ام. البتــه شــاید ایــن مســائل در نظــر خیلی هــا چنــدان مهــم نباشــد، اّمــا بایــد در نظــر 
گرفــت کــه ایــن هدایــت دربــارة مــن در قــاّرة اروپــا و در حضــور ســلفی ها اتّفــاق افتــاد. بــا توّجــه بــه 
مســائل محیطــی بایــد بدانیــم کــه یــک شــیعه در کشــور آلبانــی مثــل هــزار شــیعه در کشــور ایــران 

اســت، چــون در آن جــا ســلفی ها حضــور دارنــد و مبــارزه بــا آن  هــا بســیار ســخت اســت. 
- عقیــده ای در تصــّوف وجــود دارد کــه بــه عقایــد شــیعه نزدیــک اســت؛ اعتقــاد بــه 
ــّیع  ــت و در تش ــراد اس ــر و م ــان پی ــّوف هم ــه در تص ــل ک ــان کام ــی و انس ــور ول حض
ــه  ــاط را بیــن تصــّوف و تشــّیع چگون ــن ارتب ــد. ای ــدا می کن ــی پی ــام تجّل در وجــود ام

ــد؟  ــح می دهی توضی
کلمــة »ولــی اهلل« در تصــّوف بســیار مهــم اســت و مــن هــم همیشــه بــه ایــن کلمــه فکــر می کــردم 
و به ســمت آن تمایــل داشــتم. پیشــینیان مــن کــه صوفــی بودنــد هــم اعتقــاد خاّصــی بــه »ولــی اهلل« 
داشــتند و در نظــر بســیاری از آن هــا ایــن »ولــی اهلل« همــان امــام در مذهــب اهــل بیــت علیهم الّســالم 
بــود. مــن هــم بــا توّجــه بــه همیــن پیشــینه و تفّکراتــی کــه دربــارة آن کلمــه داشــتم، بــه مذهــب اهل 

بیــت علیه الّســالم روی آوردم. 
- امروزه تعداد طریقه های تصّوف در کشور آلبانی بسیار زیاد است. این به نظر شما فرصتی 
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برای تبلیغ تشّیع و ترویج فرهنگ ائّمۀ اطهار علیهم الّسالم ایجاد می کند؟ 
وقتــی کــه مــن مدیریــت مســجد اهــل بیــت علیهم الّســالم را بــر عهــده گرفتــم، هدفــم ایــن نبــود کــه 
ــود کــه فرهنــگ اهــل بیــت علیهم الّســالم  همــة شــاگردان مــن شــیعه شــوند، بلکــه هدفــم ایــن ب
گســترش یابــد. شــیعه بودن و شیعه شــدن بــه مقّدمــات دیگــری از جملــه منطــق و عقالنیــت قــوی 
نیــاز دارد و کســی کــه از عقــل و منطــق خــود بــا قــدرت اســتفاده کنــد و بــه امــام علــی علیه الّســالم 
ــاز  ــد هــر دری را ب ــن عشــق می توان ــد و ای ــه تشــّیع دعــوت می کن ــورزد، آن حضــرت او را ب عشــق ب

کنــد. فرهنــگ و عشــق اســت کــه می توانــد انســان را بــه راه مســتقیم هدایــت کنــد. 
ــتند و  ــال هس ــا فّع ــلفی ها و وّهابی ه ــی، س ــور آلبان ــژه کش ــا و به وی ــاّرۀ اروپ - در ق
خشــونت ایــن گروه هــا در ســال های اخیــر بســیار زیــاد شــده اســت. آیــا شــما ایــن را 
یــک تهدیــد بــرای اســالم می دانیــد یــا فكــر می کنیــد کــه می توانــد فرصتــی بــرای 

معّرفــی اســالم حقیقــی و تفــاوت آن بــا اســالم انحرافــی باشــد؟ 
تفکیــک اســالم حقیقــی از اســالم انحرافــی بــرای مــردم کشــور آلبانــی کمــی ســخت اســت. بــه نظــر 
ــبختانه اآلن  ــه خوش ــت. البت ــاد اس ــیار زی ــالم بس ــرای اس ــلفی ها ب ــا و س ــود وّهابی ه ــرر وج ــن ض م
دولــت جمهــوری اســالمی ایــران معّرفــی و ترویــج اســالم حقیقــی در همــة جهــان را بــر عهــده گرفتــه 
اســت. بــا ایــن حــال بایــد بدانیــم کــه تفهیــم معــارف درســت اســالمی بــه مــردم برخــی از کشــورها 
ــی  ــردم کشــور آلبان ــه، هفتادوپنج درصــد م ــرای نمون ــر اســت. ب ســخت تر از برخــی کشــورهای دیگ
مســلمان هســتند در چنیــن وضعیتــی وظیفــة همــة مــا ســنگین تر اســت و همــه بایــد به نوعــی فّعــال 
باشــیم. بــه نظــر مــن نبایــد ایــراد بگیریــم از کســی کــه رفتــارش بــد اســت، ولــی فّعالیــت می کنــد، 

بلکــه بایــد ایــراد بگیریــم از کســی کــه خــودش خــوب اســت، ولــی فّعالیــت نمی کنــد. 
- شــما در دو رشــتۀ هنــری یعنــی ادبیــات و موســیقی تحصیــل کرده ایــد. بــه نظــر شــما 
ــرای  ــات ب ــیقی و ادبی ــری موس ــای هن ــوان از قابلیت ه ــه می ت ــی چگون ــور آلبان در کش

ترویــج فرهنــگ اهــل بیــت علیهم الّســالم اســتفاده کــرد؟ 
می دانیــم کــه موســیقی غــذای روح اســت و از ســوی دیگــر، عشــق بــه اهــل بیــت علیهم الّســالم نیــز 
همــواره غــذای روح مــن بــوده اســت و ایــن دو بــرای مــن یکدیگــر را کامــل می کننــد. مــن شــعرها 
و ســرودهای دینــی زیــادی را ســروده و آهنگ ســازی کــرده ام و ایــن ســرودها اکنــون در بســیاری از 
ــد  ــا عالقه من ــه آن ه ــی ب ــا خیل ــژه جوان ه ــی به وی ــور آلبان ــردم کش ــود و م ــده می ش ــا خوان تکیه ه

 . هستند
- این سرودها برای غیرشیعیان هم جّذاب است؟ 

بله؛ حتماً. 
ــم  ــر کمونیس ــال تفّك ــال های س ــی، س ــور آلبان ــه در کش ــم ک ــوب. می دانی ــیار خ - بس
حاکــم بــوده و دیــن اســالم در حاشــیه قــرار داشــته اســت. در تفّكــر کمونیســم، عدالــت 
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ــا امپریالیســم وجــود دارد کــه ایــن دو به نوعــی در دیــن اســالم  اجتماعــی و مبــارزه ب
هــم هســت. نظــر شــما در ایــن بــاره چیســت؟ آیــا از ایــن شــباهت ها می تــوان بــرای 

تبلیــغ فرهنــگ دینــی در اروپــای شــرقی اســتفاده کــرد؟ 
قبــل از هــر چیــز بایــد بگویــم کــه بــه نظــر مــن هیــچ گونــه عدالتــی در کمونیســم وجــود نــدارد. مــا 
ــک اصــل هــم  ــوان ی ــت در اســالم هســت و به عن ــه عدال ــم. البت ــه کردی ــوع حکومــت را تجرب ــن ن ای
مطــرح اســت. اســالم بــود کــه بــه امــام خمینــی یــاد داد بــه گرباچــف نامــه بنویســد و بگوید کــه جای 
کمونیســم در مــوزه اســت. در دیــن اســالم همــة ارزش هــا را می تــوان دیــد، ولــی در کمونیســم همــه 
چیــز در حــّد شــعار باقــی می مانــد و در عمــل محّقــق نمی شــود. مــن فکــر می کنــم کــه در ایــن بــاره 
مــردم زیــادی هســتند کــه مثــل مــن فکــر می کننــد. دیــن اســالم مــردم را تربیــت می کنــد تــا بــه 

درجــة انســانیت برســند، ولــی نظــام کمونیســتی مــردم را تربیــت می کنــد تــا کافــر شــوند. 
***

ــا ســر زندگــی حضــرت  ــد: »ســر ت ــان می کن ــخنانش خاطرنش ــان س ــن رکا در پای کمال الّدی
امــام رضــا علیه الّســالم کوششــی بــرای گســترش فرهنــگ اســالمی بــود. اگــر مــردم دنیــا به دنبــال 
حرف هــای آن حضــرت می رفتنــد و از او تبعیــت می کردنــد، اآلن ایــن اختالف هــا بیــن مــردم نبــود. 
حرف هــای امــام رضــا عیله الّســالم همیشــه بــه روز اســت و تــا روز قیامــت مفیــد خواهــد بــود. مــن هــم 
خیلــی خوشــحالم کــه در جشــنوارة بین المللــی فرهنگی هنــری امــام رضــا علیه الّســالم حضــور دارم 
و ان شــاءاهلل وقتــی بــه کشــور آلبانــی برگشــتم، مــن هــم یــک جشــن به مناســبت میــالد امــام رضــا 
علیه الّســالم برگــزار خواهــم کــرد و بــه همــة دوســتان و عاشــقان اهــل بیــت علیهم الّســالم در کشــور 

آلبانــی از محاســن ایــن جشــنواره ســخن خواهــم گفــت.« 

وی تصریــح می کنــد: »مــن در ســفر بــه شــهر مقــّدس مشــهد و زیــارت امــام رضــا علیه الّســالم، از 
آن حضــرت کمــک خواســته ام کــه هــم بــه خــودم توفیــق تکــرار زیــارت ایــن بقعــة منــّوره را بدهــد و 
هــم توفیــق داشــته باشــم کــه بعضــی از جوانــان را از کشــور آلبانــی بــه این جــا بیــاورم تــا حــرم مطّهــر 

رضــوی را زیــارت کننــد.« 



گزارش عملکرد بخش بین الملل چهاردهمین جشنواره بین المللی امام رضا )علیه السالم( 210

گفتگو با لیال سورانی از کشور فرانسه

امروزه مردم جهان به سخن شیعیان گوش می دهند

خانــم لیــال ســورانی، مترجــم بســیاری از کتاب هــای معــروف شــیعه بــه زبــان فرانســه 
اســت. وی همچنیــن تألیــف کتــاب »جامــع ابعــاد زندگانــی امــام رضــا علیه الّســالم« را 
نیــز در کارنامــۀ علمــی خــود دارد. وی در معّرفــی خــود می گویــد: »مــن اصالتــاً فرانســوی 
ــدا  ــن اســالم تشــّرف پی ــن مبی ــه دی ــه ب ــد از این ک ــان هســتم. بع ــاکن کشــور لبن ــون س و هم اکن
کــردم، احســاس کــردم کــه وظیفــه ای دارم و بایــد متــون اســالمی را بــه زبــان فرانســوی ترجمــه 
ــه مــردم کشــور فرانســه معّرفــی کــرده باشــم. مــن در  ــم اســالم را ب ــا از ایــن طریــق بتوان کنــم ت
حوزه هــای علمیــه و دانشــگاه های کشــور ایــران تحصیــل  کــرده ام و بنابرایــن چــون بــا زبــان عربــی 

آشــنا بــودم، توانســتم متــون اصلــی را از زبــان مبــدأ بــه زبــان فرانســوی ترجمــه کنــم.« 
***

- دربارۀ ماجرای تشّرف به دین اسالم و مذهب تشّیع بگویید. 
در ابتــدا، مــن دربــارة جریــان اشــغال فلســطین بــودم و از فلســطینی ها حمایــت می کــردم. بعدهــا 
بــرای آشــنایی بیشــتر بــا مــردم کشــور فلســطین بــه کشــور لبنــان رفتــم و در آن جــا بــا حــزب اهلل 
لبنــان آشــنا شــدم. آن چــه مــرا بــا اســالم آشــنا کــرد، جریــان مقاومــت اســالمی در کشــور لبنــان 
بــود. در آن جــا فهمیــدم کــه موضــع حق طلبــان دربــارة مســئلة اشــغال فلســطین همــان موضعــی 

اســت کــه جمهــوری اســالمی ایــران و مقاومــت اســالمی لبنــان دارنــد. 
ــغال  ــّد اش ــای ض ــی فّعالیت ه ــی یعن ــت سیاس ــن ظرفی ــد از ای ــر می کنی - فك
فلســطین و ضــّد اســرائیل تــا چــه میــزان می تــوان بــرای گســترش دیــن اســالم در 

ــا بهــره گرفــت؟  ــاّرۀ اروپ ق
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ایــن ظرفیــت سیاســی قطعــاً می توانــد یــک راه ورود و بــاب آشــنایی بــا دیــن اســالم باشــد، اّمــا 
مســائل و دالیــل درونــی هــم الزم اســت کــه بایــد در دل انســان ها ایجــاد شــود و به وســیلة آن  هــا 

انســان بتوانــد بــه دیــن اســالم تشــّرف پیــدا کنــد. 
- آیــا تــا کنــون توانســته ایــد از همیــن راه ورود بــرای آشــنایی اروپاییــان بــا دیــن 

اســالم اســتفاده کنیــد؟ 
ــی  ــی خاّص ــون زندگ ــرده ام، چ ــالم نک ــه اس ــویق ب ــتقیم تش ــور مس ــی را به ط ــا اآلن کس ــن ت م
داشــته ام، اّمــا می دانــم کتاب هایــی کــه مــن بــه زبــان فرانســوی ترجمــه کــرده ام، باعــث بیــداری 

ــه دیــن اســالم شــده اســت.  خیلــی از افــراد و دعــوت آن هــا ب
ــه نظــر شــما مهم تریــن پیــام دیــن اســالم و مذهــب تشــّیع و فرهنــگ رضــوی  - ب

بــرای مــردم جهــان امــروز چیســت؟ 
ــا بایــد بگویــم  ــه آن بایــد خیلــی مطالعــه کنــم، اّم ــرای پاســخ ب ــه ایــن ســؤالی اســت کــه ب البّت
کــه وجــود تکفیــری هــا و فّعالیت هــای ایــن گــروه در اروپــا باعــث شــده اســت کــه بــاب بحــث 
و گفتگــو بــاز شــود و مــا هــم در ایــن گفتگوهــا شــرکت می کنیــم و خوشــبختانه اروپاییــان هــم 
بــه حرف هــای مــا گــوش می دهنــد. قبــاًل ایــن امــکان را نداشــتیم کــه بتوانیــم دربــارة باورهــای 
اصولــی خــود حــرف بزنیــم و اســالم واقعــی را بــه مــردم قــاّرة اروپــا معّرفــی کنیــم، اّمــا امــروزه 
می توانیــم بنیــان اساســی دینمــان را معّرفــی کنیــم و بگوییــم کــه ایــن اســالم واقعــی اســت، نــه 

اســالم تکفیــری هــا. ایــن خیلــی مهــم اســت. 
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- معّرفی اسالم برای مردم جهان جّذاب است؟ 
اگــر مــا حّجــت داشــته باشــیم و همچــون امــام رضــا علیه الّســالم بتوانیــم بــا منطــق و عقالنیــت 

ســخن بگوییــم، قطعــاً ایــن معّرفــی جــّذاب خواهــد بــود. 
- زیــارت حــرم مطّهــر امــام رضــا علیه الّســالم چــه تأثیــری در ایــن راســتا می توانــد 

ــته باشد؟  داش
ــز  ــر آن حضــرت نی ــن حــرم مطّه ــی اســت و بنابرای ــالم محــور اســالم حقیق ــام رضــا علیه الّس ام
نقــش محــوری در جهــان اســالم دارد و زیــارت ایــن بــارگاه منــّور توفیقــی اســت کــه بایــد قــدر 

ــم.  آن را بدانی
***

خانــم لیــال ســورانی در پایــان ایــن گفتگــو خاطرنشــان می کنــد: »یکــی از بزرگ تریــن 
نعمت هایــی کــه خداونــد بــه مســلمانان جهــان داده، وجــود جمهــوری اســالمی ایــران و رهبــری 
خردمندانــة حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای اســت. خداونــد را بابــت ایــن نعمــت بــزرگ شــکرگزارم و 

بــرای مــردم ایــران آرزوی توفیــق دارم.« 
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گفتگو با محّمد مانی از کشور سنگال

جمهوری اسالمی ایران الگوی همۀ مسلمانان جهان است

ــام  ــالمی ام ــز اس ــس مرک ــوی و مؤّس ــگ رض ــغ فرهن ــی، مبّل ــد مان ــیخ محّم ش
ــت. وی در  ــاّرۀ آفریقاس ــرب ق ــع در غ ــنگال واق ــور س ــالم در کش ــا علیه الّس رض
معّرفــی خــود می گویــد: »مــن فرزنــد شــیخ نــوح مانــی هســتم و در جنــوب کشــور ســنگال، 
فّعالیت هــای فرهنگــی و تربیتــی ویــژة احیــای شــعائر اهــل بیــت علیهم الّســالم در مناســبت های 
ــام والدت و  ــم و ســعی می کنیــم ســّنت های مذهبــی را در ایّ ــر داری ــا غدی مختلــف از عاشــورا ت

ــم.«  ــه داری ــده نگ ــالم زن ــار علیهم الّس ــة اطه ــهادت ائّم ش
ــوب  ــام موســی صــدر در جن ــاگردان ام ــی از ش ــی یک ــوح مان ــدرم شــیخ ن ــد: »پ وی می افزای
لبنــان بــود. از وقتــی کــه پــدرم بــه ســنگال برگشــته اســت تــا کنــون حــدود ده حــوزة علمیــه را 
تحــت مدیریــت خــود دارد و دو مســجد یعنــی مســجد الّرســول صلوات اهلل علیــه و مســجد امــام 

ــد.«  ــز اداره می کن ــالم را نی ــادق علیه الّس ص
محّمــد مانــی ادامــه می دهــد: »ســال ها پیــش مــن یکــی از مــدارس تحــت سرپرســتی پــدرم 
را بــه مرکــز اســالمی امــام رضــا علیه الّســالم تبدیــل کــردم کــه در واقــع یــک گــروه آموزشــی 
ــن  ــوز در ای ــد. حــدود دویســت وپنجاه دانش آم ــک به شــمار می آی ــة آکادمی ــک مدرس اســت و ی

مرکــز تحــت پوشــش مــا هســتند و مــن مدیریــت آن را بــر عهــده دارم.«  
ــی  ــای تربیت ــران، برنامه ه ــژة خواه ــی وی ــی و تربیت ــای فرهنگ ــد: »برنامه ه ــح می کن وی تصری
ــتادان  ــنایی اس ــرای آش ــی ب ــای آموزش ــّنی، برنامه ه ــیعه و س ــتادان ش ــرای اس ــّدت ب کوتاه م
شــیعه بــا منابــع اهــل ســّنت به ویــژه دو کتــاب صحیــح مســلم و صحیــح بخــاری بــرای این کــه 
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بتواننــد بــه شــبهات وارده پاســخ دهنــد، برنامه هــای ورزشــی بــرای جوانــان شــیعه و غیرشــیعه، 
ــالم در مناســبت های  ــت علیهم الّس ــل بی ــگ اه ــا موضــوع فرهن ــزاری مســابقة شــعرخوانی ب برگ
ــنگال  ــوب کشــور س ــا در جن ــی م ــی و تربیت ــای فرهنگ ــر برنامه ه ــی و ... از دیگ ــف مذهب مختل

اســت.« 
***

- کشور سنگال غیرمسلمان هم دارد؟ 
ــتند و  ــلمان هس ــت آن مس ــد جمعی ــت و نودوپنج درص ــاّرة آفریقاس ــب ق ــنگال در قل ــور س کش
ــف  ــد. فرقه هــای مختل ــرادران اهــل ســّنت تشــکیل می دهن ــن مســلمانان را ب ــت ای ــه اکثری البت
اهــل ســّنت در کشــور ســنگال نیــز عبارت انــد از فرقه هــای مریدیــه و قادریــه و الین هــا 
ــن  ــت. دی ــریف اس ــان عجل اهلل فرجه الّش ــام زم ــان ام ــان هم ــد رهبرش ــا معتقدن ــن الین ه ــه ای ک

ــتند.  ــر هس ــا کمت ــیحی ها و الئیک ه ــی دارد و مس ــور پررنگ ــا حض ــالم در آن ج اس
- بــا توّجــه بــه این کــه اکثــر اهــل ســّنت بــه اهــل بیــت علیهم الّســالم ارادت دارنــد 
و برخــی فرقه هــای تصــّوف نیــز پیــرو اهــل ســّنت هســتند و از آن جــا کــه یكــی از 
اصــول اعتقــادی متصّوفــه اعتقــاد بــه وجــود ولــی یــا انســان کامــل اســت، بنابرایــن 
ــغ  ــرای تبلی ــی ب ــادی به خوب ــت اعتق ــن ظرفی ــوان از ای ــه می ت ــد ک ــر می رس ــه نظ ب

فرهنــگ اهــل بیــت علیهم الّســالم در میــان اهــل ســّنت اســتفاده کــرد. 
ــت در  ــم. وّهابی ــام می دهی ــت انج ــوذ وّهابی ــم نف ــن کار را علی رغ ــا ای ــکر، م ــدا را ش ــه، خ البت
ــی  ــد، ول ــا شــیعیان را از فرقه هــای اهــل ســّنت و تصــّوف جــدا کن حــال فّعالیــت اســت کــه م
ــا کنــون نتوانســته اســت ایــن کار را انجــام دهــد، زیــرا شــباهات بســیار زیــادی  خوشــبختانه ت
ــود دارد.  ــادی وج ــول اعتق ــّوف در اص ــای تص ــالم و فرقه ه ــت علیهم الّس ــل بی ــب اه ــن مذه بی
یکــی از ایــن شــباهات موضــوع توّســل اســت؛ متصّوفــه بــر ســر مــزار بــزرگان خــود یــا رهبرشــان 
ــه  ــود خلیف ــوع وج ــباهات موض ــن ش ــر از ای ــی دیگ ــد. یک ــل می کنن ــا و توّس ــد و دع می رون
ــش  ــة پی ــن دو هفت ــّیع. همی ــب تش ــه در مذه ــی فقی ــد ول ــت همانن ــت؛ درس ــت از اوس و اطاع
ــه کــه یکــی از فرقه هــای تصــّوف در کشــور ســنگال اســت  ــا رهبــر فرقــة مریدی ــود کــه مــا ب ب
ــا حضــور ســفیر جمهــوری اســالمی ایــران در کشــور ســنگال  دیــدار کردیــم کــه ایــن دیــدار ب
انجــام شــد. رهبــر فرقــة مریدیــه واقعــاً خوشــحال شــد و درخواســت تبــادل نظــر بیشــتر بیــن 
علمــای فرقــة مریدیــه و علمــای شــیعة ایرانــی را داشــت. خوشــبختانه امــروز مذهــب اهــل بیــت 
ــادی  ــت زی ــا روای ــی شــده اســت. م ــی و جهان ــب بین الملل ــک مذه ــه ی ــل ب ــالم تبدی علیهم الّس
ــم  ــة آن را خواهی ــاً نتیج ــم قطع ــم بداری ــی را تعظی ــعائر اله ــر ش ــه اگ ــر این ک ــی ب ــم مبن داری
دیــد. اآلن هــم به صــورت شــبانه روزی و بــدون خســتگی تــالش می کنیــم تــا ایــن شــعائر الهــی 
یعنــی شــعائری را کــه مربــوط بــه فرزنــدان پیامبــر اســالم صلوات اهلل علیــه اســت ترویــج دهیــم. 
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- ارتباط مسلمان ایران با مسلمانان سنگال چگونه است؟ 
بســیار عالــی اســت و بــه حــّدی رســیده اســت کــه مــا امــروزه خــود را پیــرو ایــران و پیــرو والیــت 
ــا  ــد ت ــران می آین ــه کشــور ای ــای کشــور ســنگال ب ــدادی از علم ــر ســال تع ــم. ه ــه می دانی فقی
ــز در  ــه نی ــی العالمی ــة المصطف ــدة جامع ــند. نماین ــته باش ــر داش ــادل نظ ــی تب ــای ایران ــا علم ب
ــی از  ــن یک ــای علمــی و آموزشــی اســت. ای کشــور ســنگال مســتقر شــده و مشــغول فّعالیت ه
ــالم  ــن علمــای شــیعة اهــل بیــت علیهم الّس ــادل نظــر بی ــی تب موّفقیت هــای به دســت  آمده در پ
ــران و ســنگال اســت. جامعــة المصطفــی العالمیــه حــدود  و علمــای غیرشــیعه در کشــورهای ای
ــا  ــد و هــر ســال حــدود چهارصــد ت ــه در کشــور ســنگال فّعالیــت می کن دوازده ســال اســت ک

ــوز دارد.  ــد دانش آم پانص

ــه  ــالم را چگون ــا علیه الّس ــام رض ــری ام ــی فرهنگی هن ــنواره بین الملل ــرد جش - کارک
ــد؟  ــی می کنی ارزیاب

ــگ  ــترش فرهن ــتای گس ــالم در راس ــا علیه الّس ــام رض ــری ام ــی فرهنگی هن ــنوارة بین الملل جش
رضــوی در کشــورهای مختلــف جهــان بســیار مفیــد اســت و تــا کنــون نیــز موّفــق عمــل کــرده 
ــور  ــنواره در کش ــن جش ــدة ای ــوی و نماین ــگ رض ــادم فرهن ــوان خ ــودم به عن ــن خ ــت. م اس
ســنگال، ســعی می کنــم راه آن را ادامــه دهــم، ارتبــاط بیــن علمــای شــیعه و غیرشــیعة ســنگال 
را بــا علمــای ایرانــی برقــرار کنــم و بــرای برگــزاری برنامه هــای مربــوط بــه جشــنواره در مناطــق 
ــق عمــوم مســلمانان کشــور  ــن طری ــزی داشــته باشــم و از ای ــف کشــور ســنگال برنامه ری مختل
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ــم.  ــام رضــا علیه الّســالم آشــنا کنی ــل ام ــا فضای ســنگال را ب
ــی در دل  ــه آرزوی ــد، چ ــارت می کردی ــوی را زی ــر رض ــرم مطّه ــه ح ــی ک - هنگام

ــتید؟  داش
ــن  ــن آرزوســت و م ــر کســی بزرگ تری ــرای ه ــالم ب ــا علیه الّس ــام رض ــرم حضــرت ام ــارت ح زی
ــه  ــه ای ک ــت. نکت ــده اس ــم ش ــق نصیب ــن توفی ــه ای ــف دارم ک ــل وص ــر قاب ــی غی ــم احساس ه
ــا  ــام رض ــی ام ــاد بین الملل ــت اندرکاران بنی ــه از دس ــت ک ــن اس ــم ای ــرض کن ــم ع می خواه
علیه الّســالم خواهــش می کنــم کــه در صــورت امــکان، حمایــت خــود را از زائــران ســنگالی کــه 
ــه شــهر مقــّدس مشــهد می آینــد، بیشــتر  ــام رضــا علیه الّســالم ب ــر ام ــارت حــرم مطّه ــرای زی ب
ــم  ــران بیاوری ــه کشــور ای ــران ســنگالی را ب ــم هــر ســال تعــداد بیشــتری از زائ ــا بتوانی ــد ت کنن
ــارگاه منــّور رضــوی نصیــب شــمار بیشــتری از مشــتاقان آن حضــرت شــود.  ــارت ب و توفیــق زی

***
شــیخ محّمــد مانــی در پایــان ایــن گفتگــو ابــراز مــی دارد: »از مدیــران بنیــاد بین المللــی 
ــروز  ــم. ام ــکر می کن ــران تش ــالمی ای ــوری اس ــت جمه ــئوالن دول ــالم و مس ــا علیه الّس ــام رض ام
جمهــوری اســالمی ایــران الگــوی مــا و الگــوی همــة شــیعیان جهــان اســت و اگــر یــک ایرانــی 
یــک بــار شکســت بخــورد، حتمــاً شــیعیان جهــان ده یــا صــد بــار شکســت می خورنــد. و آخــر 

دعوانــا ان الحمــد هلل رّب العالمیــن.« 
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گفتگو با مفتاح فوزی رحمت از کشور اندونزی

نقطۀ اشتراک طریقه های عرفانی در شرق آسیا فرهنگ رضوی است

ــران  ــۀ ناش ــتۀ اتّحادی ــو برجس ــوی و عض ــگ رض ــغ فرهن ــت، مبّل ــوزی رحم ــاح ف مفت
ــه  ــۀ معصوم ــرت فاطم ــرت حض ــارۀ هج ــی درب ــف کتاب های ــز مؤلّ ــالم و نی ــان اس جه
ــوب  ــع در جن ــزی واق ــور اندون ــالم از کش ــا علیه الّس ــام رض ــارت ام ــالم و زی علیهاالّس
شــرقی قــاّرۀ آسیاســت. وی در ابتــدای گفتگــو اظهــار مــی دارد: »مــن در کشــور اندونــزی 
مــدّرس دانشــگاه هســتم و مدیریــت چنــد مدرســه را نیــز بــر عهــده دارم. همچنیــن عضــو مجمــع 
نماینــدگان جشــنوارة امــام رضــا علیه الّســالم و انجمــن پیــروان اهــل بیــت علیهم الّســالم هســتم و 
هــر ســال به مناســبت دهــة کرامــت، جشــنی را بــرای گرامی داشــت میــالد امــام رضــا علیه الّســالم 

ــم.«  ــزار می کن ــزی برگ ــور اندون در کش
***

ــیا و  ــاّرۀ آس ــرق ق ــوی در ش ــگ رض ــغ فرهن ــا تبلی ــط ب ــئلۀ مرتب ــن مس - مهم تری
ــت؟  ــزی چیس ــور اندون ــژه کش به وی

اســالمی کــه در کشــور اندونــزی و جنــوب شــرق آســیا ترویــج می شــود، اســالم صوفیانــه و عرفانــی 
ــه،  ــصت طریق ــن ش ــم و از ای ــی داری ــة عرفان ــصت طریق ــاً ش ــزی تقریب ــور اندون ــا در کش ــت. م اس
ــوان گفــت نقطــة  ــس می ت ــد هســتند. پ ــالم ارادتمن ــام رضــا علیه الّس ــه ام ــه ب پنجاه وهشــت طریق

ــا فرهنــگ رضــوی اســت.  ــزی همان ــی در کشــور اندون ــر طریقه هــای عرفان اشــتراک اکث
ــوی  ــگ رض ــترش فرهن ــت و گس ــی درس ــرای معّرف ــی ب ــیار خوب ــت بس ــن فرص - ای
اســت. آن جــا چــه کار خاّصــی انجــام می دهیــد و چــه محصــول فرهنگــی را بــه مــردم 
ــد؟  ــر کــدام بخــش از فرهنــگ رضــوی تأکیــد داری ــی ب ــه می کنیــد و به طــور کّل ارائ
امــام رضــا علیه الّســالم وقتــی بــه شــهر مقــّدس مشــهد آمــد و در این جــا دفــن شــد، نورانیتــی بــا 
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ــزی  ــرد. در کشــور اندون ــوان احســاس ک ــه در همــه جــا می ت ــت را البت ــن نورانی ــه ای خــود آورد ک
نیــز همیــن نورانیــت از طریــق همــان پنجاه وهشــت طریقــة عرفانــی و ارادتــی کــه بــه امــام رضــا 
ــد،  ــالم می آی ــا علیه الّس ــام رض ــارت ام ــه زی ــه ب ــی ک ــود. کس ــده می ش ــد، دی ــالم دارن علیه الّس
می توانــد بهــرة معنــوی کافــی را از ایــن زیــارت ببــرد و نورانیــت امــام رضــا علیه الّســالم را به طــور 
مضاعــف احســاس کنــد. مــن ماه هــا در شــهر مقــّدس مشــهد اقامــت داشــته ام تــا هــم خــودم و هــم 
فرزندانــم از برکــت مضجــع منــّور رضــوی بهره منــد شــوند. مــا در کشــور اندونــزی نیــز بــا تشــویق 
عمــوم مــردم بــه زیــارت حــرم مطّهــر امــام رضــا علیه الّســالم، ســعی می کنیــم ایشــان را بــا نورانیــت 

آن حضــرت بیــش از پیــش آشــنا کنیــم. 

- یعنی معتقدید که زیارت مهم ترین ظرفیت برای گسترش فرهنگ رضوی است. 
قطعــاً همیــن اســت و موضــوع اصلــی کتــاب مــن هــم همیــن اســت کــه زیــارت حلقــة اصلــی ترویــج 
فرهنــگ رضــوی و ارزش هــای اســالمی اســت. مــن از منطقــة ســوندا از کشــور اندونــزی بــه کشــور 
ایــران آمــده ام. کشــور اندونــزی مجموعــة هفده هــزار جزیــره اســت و مــن هــم متعلــق بــه یکــی از 
ــه  ــی خــود را ب ــران آمــدم، ســاز موســیقایی محلّ ــه ای ــار کــه ب ــن جزیره هــا هســتم. نخســتین ب ای
ایــران آوردم و بــرای ایرانی هــا موســیقی بومــی اندونزیایــی را نواختــم و همیــن ســاز موســیقی فتــح 
بابــی بــرای آشــنایی مــن بــا زیــارت حــرم مطّهــر امــام رضــا علیه الّســالم شــد. از ایــن رو ماجــرای 
ایــن ســاز موســیقی را در یــک کتــاب نوشــتم و ایــن کتــاب در واقــع ماجــرای ســفر مــن به همــراه 
ایــن ســاز بــه شــهرهای مقــّدس مشــهد و قــم بــرای زیــارت حــرم مطّهــر رضــوی و حــرم مطّهــر 

حضــرت معصومــه علیهاالّســالم اســت. 
***

ــراد در  ــی اف ــد: »خیل ــان می کن ــخنانش خاطرنش ــان س ــت در پای ــوزی رحم ــاح ف مفت
ــن  ــی م ــند. وقت ــهد باش ــّدس مش ــهر مق ــا در ش ــد این ج ــه می خواهن ــتند ک ــزی هس ــور اندون کش
در حــال آماده شــدن بــرای آمــدن بــه ایــن ســفر بــودم، بســیاری از مــردم بــه خانــة مــن آمدنــد و 
بــه مــن تبریــک گفتنــد. در کشــور اندونــزی وقتــی کســی می خواهــد بــه ســفر زیــارت امــام رضــا 
ــل  ــد؛ به دلی ــک می گوین ــه او تبری ــد، ب ــد ازدواج کن ــه می خواه ــل کســی ک ــد، مث ــالم بیای علیه الّس

ــد.«  ــق می ورزن ــالم عش ــا علیه الّس ــام رض ــه ام ــا ب ــة آن ه ــه هم این ک
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گفتگو با نورالّدین دارآفرین از کشور جمهوری آذربایجان

تنها آرزویم شعرخوانی در محضر رهبر معّظم انقالب است

ــاب  ــف کت ــز مؤلّ ــی و نی ــتۀ فرهنگ ــخصیت برجس ــاعر و ش ــن، ش ــن دارآفری نورالّدی
شــعر رضــوی، اهــل شــهر باکــو در کشــور جمهــوری آذربایجــان اســت. وی کــه خــود 
ــرت  ــارت آن حض ــه زی ــا ب ــد و باره ــالم می دان ــا علیه الّس ــام رض ــقان ام را از عاش
ــن  ــد: »م ــود می گوی ــی خ ــت، در معّرف ــده اس ــّرف ش ــهد مش ــّدس مش ــهر مق در ش
ــان آذری شــعر  ــه زب شــاعر اهــل بیــت علیهم الّســالم در کشــور جمهــوری آذربایجــان هســتم و ب
ــعر  ــب ش ــالم در قال ــت علیهم الّس ــل بی ــارف اه ــگ و مع ــغ فرهن ــن تبلی ــا کار م ــم. آن ج می گوی
ــه در  ــار دارم ک ــیار افتخ ــم. بس ــزار می کن ــز برگ ــاعران نی ــرای ش اســت و جلســه های آموزشــی ب
ــگ  ــاّص فرهن ــادم خ ــوان خ ــالم به عن ــا علیه الّس ــام رض ــری ام ــی فرهنگی هن ــنوارة بین الملل جش

ــد.«  ــاد می کن ــرا بســیار زی ــن مســئولیت م ــی شــده ام و ای رضــوی معّرف
***

- شما در شهر باکو انجمن ادبی دارید؟ 
ــم و  ــی داری ــن ادب ــتقل انجم ــورت مس ــه به ص ــی، بلک ــمی و دولت ــورت رس ــه به ص ــا ن ــه، اّم بل
جلســات ایــن انجمــن را در مســجدها و دیگــر اماکــن مردمــی برگــزار می کنیــم. همچنیــن وقتــی 
ــالد اهــل  ــا می ــام شــهادت ی ــرای ایّ ــر جــا مراســمی ب ــی ه ــا و به طــور کلّ در مســجدها و تکیه ه
ــا شــعرخوانی و ســخنرانی  ــا ب ــم و در آن ج ــزار می شــود، شــرکت می کنی ــالم برگ ــت علیهم الّس بی

ــم.  ــالم می پردازی ــت علیهم الّس ــل بی ــعائر اه ــغ ش ــه تبلی ب
- بــا شــاعران ایرانــی هــم ارتبــاط داریــد؟ مــا در کشــور ایــران شــاعران آذری زبــان 

بســیار زیــادی داریــم؛ بــا آن هــا در ارتبــاط هســتید؟ 
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بلــه؛ ارتبــاط داریــم. ســه روز قبــل از برگــزاری مراســم اختتامیــة جشــنوارة امــام رضــا علیه الّســالم 
در شــهر ارومیــه بــودم؛ در آن جــا کنگــرة شــعر و ادبیــات رضــوی برگــزار شــد و مــن در ایــن کنگــره 
افتخــار آشــنایی بــا شــاعران ایرانــی آذری زبــان را پیــدا کــردم و بــا شــاعران بزرگــی از شــهرهای 

اردبیــل و تبریــز و ارومیــه دوســت شــدم. 
- قباًل هم در انجمن های ادبی ایران شرکت کرده بودید؟ 

امسال اّولین بار بود که در یک انجمن ادبی در کشور ایران شرکت می کردم. 
- ان شــاءاهلل جشــنوارۀ امســال امــام رضــا علیه الّســالم فتــح بابــی بــرای آشــنایی و 
ارتبــاط بیشــتر شــما به عنــوان نماینــدۀ شــاعران جمهــوری آذربایجــان بــا شــاعران 
ــهرهای  ــم در ش ــران و ه ــم در ته ــه ه ــد ک ــران باشــد. می دانی ــور ای ــان کش آذری زب
ــا مقــام معّظــم رهبــری،  شــمال غــرب ایــران و هــم در جلســات ســاالنۀ شــاعران ب

ــد.  ــعر می خوانن ــد و ش ــژه ای دارن ــگاه وی ــور و جای ــان حض ــاعران آذری زب ش
مــن اســم چنــد تــن از شــاعران کشــور آذربایجــان را نوشــتم و بــه مســئوالن جامعــة المصطفــی 
ــالم در  ــت علیهم الّس ــل بی ــاعران اه ــا ش ــه ب ــتند ک ــد هس ــه عالقه من ــاعرانی ک ــه دادم؛ ش العالمی
کشــور ایــران ارتبــاط و مــراودة ادبــی داشــته باشــند. مــن هــم یــک آرزو دارم و آن آرزو ایــن اســت 
کــه در محفــل رهبــر معّظــم انقــالب بــا شــاعران شــرکت کنــم و شــعری در ســتایش اهــل بیــت 
ــالم  ــا علیه الّس ــام رض ــروی ام ــت آب ــه حرم ــه ب ــم ک ــا می کن ــم و همیشــه دع ــالم بخوان علیهم الّس

ایــن آرزویــم بــرآورده شــود. 
- حتمًا ان شاءاهلل. 

مــن فقــط همیــن یــک آرزوی بــزرگ را دارم و جــز آن هیــچ آرزوی دیگــری نــدارم؛ چــون حضــرت 
آیــت اهلل خامنــه ای افتخــار مــا شــیعیان آذربایجان هســتند. 

- می دانید که ایشان به زبان آذری هم تسّلط دارند. 
ــان آذری  ــه زب ــی ب ــام خمین ــم انقــالب و ام ــر معّظ ــن هــم شــعرهایی را در ســتایش رهب ــه؛ م بل

ــروده ام.  س
***

ــرد: »یکــی از دوســتان  ــان می ب ــه پای ــه ب ــن گون ــخنانش را ای ــن س ــن دارآفری نورالّدی
ــان  ــری در جمــع شــاعران آذری زب ــم رهب ــام معّظ ــی مق ــه وقت ــد ک ــران می گوی ــن در ای شــاعر م

ــد  ــان( را خواندن ــک بیــت از شــاهی زاده )شــاعر آذری زب ــد، ی بودن
گرک ظهور اده حق سجع و وزن و قافیه دن 
وگرنه شــاعر و شعـر و شعاره عـار اولسـون 

ــه شــاعری و  ــارز شــود، خــوب اســت؛ وگرن یعنــی اگــر از ســجع و وزن و قافیــة شــعر، حقیقــت ب
شــعر و شــعار عــار اســت.« 


