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شكوفايي شيعي در جهان
با نوآوري در شيوه هاي تبليغ

قسمت سوم

خالصه آنچه گذشت:

در قسمت اول، از سه موج شكوفایي شیعه در جهان نوشتیم، و 
اینكه به زعم نگارنده، موج اول این شكوفایي، در عصر خود پیامبر 
اكرم )ص( رخ داد؛ هنگامي كه آیه "خير البرية " در سوره مباركه 
بینه نازل شد و حضرت )ص( در تفسیر آن فرمود: »يا علی! أنت و 
شيعتك هم خير البرية«. پس از سال ها تحمیل مظالم و مشقت بر 
شیعیان اهل بیت )ع( با پیروزي انقالب شكوهمند اسالمي ایران، 
موج دوم شكوفایي شیعي جهان را متأثر كرد و قلب ها را به سوي 
قرناي قرآن )علیه السالم( متوجه ساخت. اینك نیز پس از پیروزي 
شیعیان در لبنان و عراق، موج سوم به حركت در آمده است.
در قسمت دوم، چارچوپ نظري بحث را طرح كردیم. در طرح این 
چارچوب، مطالبي تحت عناوین "پیشینه"، "جهان شبكه اي"، 
"محتوا"، "ابزار" ، "نیاز سنجي"، "آسیب شناسي" و "اندازه گیري" 
مطرح گردید.
اینك برآنیم كه وارد مصادیق ابزارهای تبلیغ شیعی شویم.
دربحث مصادیق، ابتدا به »كلیات«اشاره خواهیم كرد
و در قسمت آینده »مصادیق جزیي« را برخواهیم شمرد. 
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محصوالت نیاز محور
اولين قدمی كه باید در زمينه تبليغات شيعی 
كه  چرا  است؛  نيازسنجی  شود  برداشته 
بی تردید نيازهای یك شيعه آفریقایی متفاوت 
همچنين  است.  آفریقایی  نوشيعه  یك  از 
نيازهای یك نوشيعه آفریقایی، غير از نيازهای 
یك نوشيعه آمریکای شمالی است و نيازهای 
یك شيعه آمریکای شمالی متفاوت از نيازهای 

یك شيعه آمریکای التين و... .
ـ مستبصر و غير مستبصر،  البته تمام شيعيان 

ـ نيازهای مشترک نيز دارند. شرقی یا غربی 

زمانـ  مكانـ  مخاطب
شناخت نياز، منوط به شناخت چند مؤلفه دیگر 

است؛ مانند: »زمان«، »مکان« و »مخاطب«.
به  باید  این سه عنصر، هم  برای شناخت 
پژوهش های كتابخانه ای پرداخت و هم به 

تحقيقات ميدانی متوسل شد.

محصوالت مخاطب محور
پس از آنکه زمان، مکان و نياز مخاطب را 
شناختيم، باید مخاطب را محور قرار دهيم. 
)پيام،  پيام  اصلی  عنصر   4 بين  از  یعنی 
پيام(  انتقال  ابزار  پيام گيرنده،  پيام دهنده، 
باید عنصر سوم را محور اصلی كار قرار داد 
آنگونه توليد كرد كه وی  را  و محصوالت 

می طلبد.
سنت(  و  )قرآن  پيام  اوليه  مواد  یعني 
دست نخورده و ناب باقي مي ماند اما در شيوه 
مخاطب،  درک  ميزان  و  تمایالت  انتقال، 

محور قرار مي گيرد.

پرهیز از افراط در مخاطب محوری
معنای  به  محوری«  »مخاطب  البته  صد 
زدگی  نيست. مخاطب  زدگی«  »مخاطب 
این است كه "پيام، فدای پيام گيرنده شود" 
یا به قول معروف "برای رضایت مخاطب، 
اما  شویم".  بَِبْعض  نَکُفُر  َو  بَِبْعٍض  نُؤِمُن 
مخاطب محوری یعنی این كه "پيام را آنگونه 
طرح كنيم كه زمان، مکان، نيازها و روحيات 

مخاطب، آن را بهتر درک می نماید".

اولویت ها
ایجاب  را  اولویت ها  تعيين  محدودیت ها، 
می كنند. از جملة محدودیت ها، محدودیت 
نقدینگی و محدودیت زمانی است ؛ یعنی نه 
بودجة موجود كفاف پرداختن تفصيلی به 
كليه نيازها را می دهد و نه زمان، گنجایش 
تعيين  بنابراین،  دارد.  را  كاری  چنين 

اولویت ها در درجه اول اهميت است.

سطوح اولویت بندی
با توجه به آنچه در زمينه زمان، مکان، نياز، 
مخاطب، كمبودها  و محدودیت ها گفته شد، 
الزم است كه اولویت های توليد محصول را 

در چند سطح رعایت كرد:
1. اولویت در محتوا
2. اولویت در ادبيات

3. اولویت در موضوعات
4. اولویت در حجم

5. اولویت در انتخاب ابزار

تقویم
برای آنکه این محدودیت ها و اولویت ها ما را 
دائما در انحصار خود نگه ندارند الزم است كه 
تقویم فعاليت تبليغی تدوین و اجرایی گردد. 
یعنی اگر مثالـ  مطابق لزوم رعایت اولویت 
در موضوعات ـ به این نتيجه رسيدیم كه 
اكنون »تبيين مسأله مرجعيت علمی اهل 
بيت عليهم السالم« مهم تر از »توضيح اصل 
عدل الهی در دیدگاه تشيع« است، دومی 
كامالً به وادی نسيان سپرده نگردد؛ بلکه 
برای پرداختن به اولی باید تقویمی داشت و 
برای رسيدن به اهداف آن، زمان مشخصی 
را در نظر گرفت. پس از انقضای مدت معلوم، 
اگر تيم ارزیابی و اندازه گيری كننده، اهداف 
درنظر گرفته شده را برآورده دانستند باید از 

آن اولویت عبور كرد و به بعدی ها رسيد.

برنامه های منطقه ای
نيازسنجی ها،  منطقه،  هر  برای  باید  لذا 
و  اولویت بندی ها  مخاطب شناسی ها، 
هر  بر  و  داشت  مجزا  تقویم نویسی های 
یك، تيم اندازه گيری كننده ای گمارد كه بر 
این  نظارت كنند.  تقویم  نتایج آن  و  اجرا 
منطقه بندی هرچه جزئی تر باشد بهتر است؛ 
مادی،  هزینه های  صرف  مستلزم  گرچه 

معنوی و انسانی بيشتر خواهد بود.

سردبیر
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جمعي از فعاالن فرهنگي و تبلیغي جامعه شیعیان كوزوو، براي شركت در یك اردوي 
فرهنگيـ  زیارتي به جمهوري اسالمي ایران سفر كردند.
شركت كنندگان در این اردو  
با حضور در معاونت امور فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت)ع( 
با حجت االسالم والمسلمین نواب عضو شورای عالی مجمع دیدار و گفتگو كردند. 
حجت االسالم و المسلمين نواب در ابتداي این دیدار با اشاره به عرصه خطير 
تبليغ، خطاب به حضار گفت: » راهي كه شما انتخاب كرده اید یك راه بسيار 
سخت است ولي نتایج شيریني در پي دارد. مسير شما طوالني و رسالت شما 
بسيار دشوار است و احتياج به عزم و اراده اي قوي دارد. اگر چنين عزم و اراده اي 
داشته باشيد، موفقيت شما طبق آیات قرآن تضمين شده است. همه، به شما به 
چشم یك رسول نگاه مي كنند؛ همانند رسوالن و پيامبران گذشته كه مأموریت 

برخي از آنها فقط به یك روستا محدود مي شد«.
وي با ذكر این نکته كه " من سابقه كار شما و تحوالت مختلف در كوزوو را مطالعه 
كرده ام" تأكيد كرد: » اولين درس این است كه خودتان را محور قرار ندهيد؛ چرا 
كه همين خودمحوري، باعث اختالف در انجمن هاي گذشته شما شد. قدم دوم نيز 

این است كه بر اساس یك مالک و قاعده مشخص حركت كنيد«.
عضو شوراي عالي مجمع جهاني اهل بيت)ع( ضمن تبيين این مسأله كه "در تشيع، 
هيچ مسأله  بدون جوابي نداریم و همه مسایل به خوبي بيان شده است"  گفت: 
» در عين حال، ما مشتركات زیادي با اهل سنت داریم و باید روي این مشتركات 

تکيه نموده، سعي كنيم كه روح عملي اسالم را در منطقه بالکان زنده نمایيم«.
ریيس دانشگاه ادیان و مذاهب، نماز را جزء مهم ترین اركان دین خواند و تأكيد كرد: 

» نماز باید در منطقه شما محترم باشد. سعي كنيد اهل نماز را زیاد كنيد«.
نواب به تهاجم فرهنگي غرب نيز اشاره كرد و گفت: » االن بعد از استقالل كشور 
شما، هجوم فرهنگي نيز عليه شما آغاز شده است كه همين، فعاليت شما را 

عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بيت )ع( :
مذهب تشيع، هيچ مسأله اي را  
بسيار دشوارتر نموده است. این امر باعث مي شود اجر معنوي شما هم بيشتر بي جواب نگذاشته است

شود. البته هر چه جلو مي رویم باطل، ضعيف و حق، قوي تر مي شود«.
وي در پایان اظهار اميدواري كرد كه بتواند از طریق شوراي عالي مجمع، مشکالت 
مالي فعاليت هاي اسالمي در كوزوو را حل كند و افزود: » ولي اصل، برنامه ریزي 
خود شما است. تبليغات شما وقتي موفق مي شود كه با همت نيروهاي خود 
شما همراه شود. باید در تبليغ و دعوتتان، با لطافت با مردم روبرو شوید و با 
موضع حسنه و ظرافت  مردم را دعوت كنيد. من مجـددا بـه شمـا خير مقـدم 

مي گویـم و مایلم نقطه نظرات شما را بشنوم«.

پس از سخنـان حجت االسالم والمسلمين نواب چند تن از شيعيان بوسنيایی 
نظرات و خواسته های خود را ابراز كردند؛ از جمله:

ـ از شما تشکر می كنيم كه شرایط را براي حضور ما در ایران فراهم كردید، چيزي  
كه من مي خواهم بگویم حرف من نيست، حرف تمام مردم آنجا است. اینکه شما 
ایراني ها كساني هستيد كه معموال در زمان هاي مختلف اسالم را گسترش دادند. 
تاریخ ما هم مي گوید: مردم ایران، اسالم را قبل از عثماني ها گسترش دادند و اگر 

مرداني مثل شما نبودند گسترش اسالم خيلي سخت بود.
ـ ما اگر مي خواهيم اسالم را در منطقه گسترش بدهيم باید به شرایط مردم آنجا 
توجه كنيم. ما سعي مي كنيم تمام نصيحت هاي شما را در عمل به كار گيریم. از 
شما هم تشکر مي كنم كه هم در آنجا و هم در اینجا وقت خودتان را در اختيار 

ما قرار دادید.
ـ ما در كوزوو، چه قبل از استقالل و چه بعد از آن، براي گسترش اسالم تالش 
بسياري كردیم. ما سعي كردیم مهرباني، و نيز با ترجمه كتب شيعي، به تبليغ 

بپردازیم كه البته در این زمينه با كمبود امکانات مواجه هستيم. 
ـ ما شنيدیم كه شبكه ماهواره اي ثقلین از سوي مجمع راه اندازي خواهد شد. 
این شبکه خيلي مي تواند به گسترش فرهنگ شيعي كمك كند چرا كه كتاب 

فقط محدوده كمي را پوشش مي دهد.
ـ  ما با جوان ها كار كرده ایم و و اگر مي خواهيم اســالم را گسترش بدهيـم، 
بایــد روی جوانان سرمایه گذاری كنيم. ما باید برنامه بيشتري براي جوانان داشته 

باشيم چرا كه این نسل، هم اكنون به وسيله گروه هاي دیگر جذب مي شوند.

  سيد علي اصغر ميرخليلي
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شامگاه شانزدهم مردادماه سال جاري و به مناسبت ميالد 
امام حسين)ع(، امام سجاد)ع( و حضرت ابوالفضل العباس)ع(، 
مراسم جشنی از سوي اداره روابط عمومي مجمع جهانی 

اهل بيت)ع( برگزار شد.
در این مراسم كه با حضور دبيركل، مسؤوالن و پرسنل مجمع 
به همراه خانواده های ایشان در تاالر اندیشه حوزه هنری 
برنامه های  شد،  برگزار  )تهران(  اسالمی  تبليغات  سازمان 
متنوعی شامل مداحی، تواشيح، پخش كليپ با موضوع دفاع 

مقدس، اجراي مسابقه و اقامه نماز جماعت برگزار شد.
فوق،  اعياد  تبریك  دبيركل مجمع ضمن  مراسم،  این  در 

سخنانی ایراد كرد.
در ادامه و پس از نمایش فيلم، از فرزندان ممتاز پرسنل 
مجمع و تعدادي از ایثارگران تقدیر به عمل آمد و در پایان، 

ميهمانان در كنار یکدیگر شام را صرف كردند.

 برگزاری جشن 
ميالد سه نور شعبان
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مهدویت نزد شيعيان جایگاهي منحصر به فرد و پایه اي دارد. در سالروز ميالد 
این موضوع و آسيب هاي آن  تبيين  به  امام زمان)عج( مقام معظم رهبري 
پرداختند. در تحليل و بررسي سخنان رهبر فرزانه انقالب اسالمي به چند نکته 

مي توان اشاره نمود:

الف( همانطور كه مقام معظم رهبري تأكيد نموده اند مهدویت اختصاص به 
شیعه امامیه ندارد بلكه بسیاري از اهل سنت بر آن متفقند.1 تنها اختالف 
آن است كه آنها تولد مهدي)ع( را پيش از زمان ظهور نمي پذیرند. چنانچه 
حتي برخي علماي وهابي در نقد كساني كه احادیث مربوط به مهدي)ع( را 
ساخته شيعيان دانسته اند به تأليف و تصنيف و سخنراني دست زده اند.2 »شيخ 
عبدالمحسن العباد« یکي از علماي وهابي است كه كتابي در این باره دارد و 
تعليقي از »شيخ عبدالعزیز بن عبداهلل بن باز« نيز در آن وجود دارد.3 بنابراین 
اصالت مهدویت نزد شيعه و سني مورد اجماع است. بر این اساس مهدویت یکي 
از مظاهر وحدت و موضوعي براي اتحاد دو شعبه اصلي مسلمانان یعني شيعيان 
و اهل سنت مي تواند باشد كه مقام معظم رهبري به نيکي بر آن تأكيد كردند.

ب( مقام معظم رهبري در فرازي از سخنانشان فرمودند: مردم باید در مقابل 
دروغ گویان كه با ادعاهاي شرم آوري نظیر ارتباط با امام زمان)عج( 
مفهوم انتظار را مایه سودجویي و دكانداري قرار داده اند كامالً هوشیار 

باشند.4 در این زمينه نيز نکاتي چند قابل یادآوري است.
1. توجه توده اي: مهدویت در فرهنگ شيعي در عصر غيبت، داراي قداست، 
اهميت و ظرفيت خاصي است. مفهوم نيابت امام زمان مهم ترین مفهومي است 
كه در ارتباط با مهدویت، براي اداره جامعه اسالمي و نيز توجه شيعيان به 
سوي امام زمان مطرح بوده است. از این رو مهدویت در ميان توده مردم جدي، 
پررنگ و حساس است. به گونه اي كه بسياري از حركت ها و اقدامات با مقياس 

ظهور و مهدویت تحليل مي شود. این چنين است كه مهدي موعود)عج( همواره 
در طول تاریخ غيبت، ملجأ و مأمن و آرمان شيعيان مي باشد. به دليل همين 
ارتباط وثيق مردم با مهدویت و اعتقاد فراگير بدان، زمينه براي دستبرد مدعيان 
و دروغ گویان و سوءاستفاده از احساسات پاک مردمان عاشق حضرت همواره 

وجود داشته است.
2. مهدویت و مدعیان دروغین در تاریخ: شرایط سياسي، اجتماعي و 
فرهنگي در هر دوره اي بر نوع نگرش مردم به مهدویت تأثيرگذار بوده است. 
بر این اساس در دوران هایي كه فشارهاي اجتماعي و سياسي و فرهنگي بيشتر 
بود توجه عامه مردم به مهدویت افزایش یافته است. به تبع آن مدعياني نيز 
برخاسته و از فضاي آماده بهره گرفته و به اغفال مردم پرداخته اند. در تاریخ حتي 
پيش از تولد حضرت حجت)ع( شاهد برخي حركت هاي مهدي گرایانه بوده ایم؛ 
مانند كيسانيه كه معتقد به مهدویت »محمد حنفيه« بودند؛ برخي حسنيان كه 
»محمد نفس زكيه« را مهدي مي خواندند؛ عباسيان كه »مهدي فرزند منصور« 
را مهدي موعود معرفي مي كردند؛ و نيز جارودي ها، ناووسيه، واقفيه، باقریه، 
اسماعيليه، محمدیه و جوازیه كه پيش از تولد امام زمان براي مردم مهدي 
مي تراشيدند. پس از آن نيز »عبداهلل عجمي« در ماه رمضان 1018 در مسجد 
الحرام، »محمد بن احمد سوداني« در 1299 ق، »سيد محمد بن علي بن احمد 
ادریس« در 1323 ق، »ابن سعيد یماني« در 1256 ق، »غالم احمد قادیاني« 
در هند، »سيد علي محمد باب« در سال 1260 ق و »ابراهيم ميرزایي )استاد 

ورزش كونگ فو(« در سال 1365 شمسي ادعاي مهدویت كرده اند.
به جز ادعاي مهدویت، دیگراني نيز بوده اند كه ادعاي بابيت و نيابت خاص از امام 
زمان)عج( داشته اند كه اسامي آنها درتاریخ ثبت است؛ كساني چون »ابامحمد 
حسن شریعي«، »محمد بن نصير نميري«، »احمد بن هالل كرخي«، »ابوطاهر 
محمد بن علي بن بالل«، »حسين بن منصور حالج«. در سال هاي اخير برخي 

تحليلي بر سخنان اخير رهبر معظم انقالب اسالمي 

فرهنگ مهدویت و 
دكانداران شیاد
  علي آقاجاني قناد*



* دانش آموخته حوزه علميه قم و پژوهشگر ادیان و مذاهب
عضو هيئت تحریریه خبرگزاري اهل بيت)ع(ـ  ابنا
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مسایل اجتماعي و سياسي و فرهنگي، موج جدیدي 
از مدعيان ارتباط با امام زمان به وجود آمده است 
و مدعياني كه خود را نماینده آقا معرفي مي كنند؛ 
ادعاي ارتباط با ملکوت دارند؛ معتقدند مي توانند 
زمينه ظهور امام زمان را فراهم كنند؛ آداب نماز را 
تغيير مي دهند؛ ادعا مي كنند كه علم ظهور دست 
آنان است؛ 313 نفر را به عنوان یاران مهدي)ع( 
معرفي مي كنند؛ خود را سيد خراساني مي نامند. 
ادعاي تغيير قبله از مکه به جمکران دارند؟! و یا 
مدعي داشتن اسم اعظمند ظهور كرده اند! بيشترین 
قربانيان این ادعاها نيز زنان هستند. زیرا زودتر و 
شدیدتر تحت القائات این افراد شياد قرار مي گيرند. 
البته نفي این ادعاها به معناي نفي ارتباط با امام 
زمان در عصر غيبت نيست. اما مرتبطين واقعي 

هيچ گاه دكانداري و مرید بازي نمي كنند.
وظيفه  علمیه:  حوزه هاي  و  مهدویت   .3
هدایتگري و اصالح از وظایف اصلي حوزه هاي علميه 
شيعي است. در موضوع مهدویت نيز همين وظيفه 
بر عهده علما، فضال و طالب است. در این ميان به 
نظر مي رسد شاید یکي از دالیل انحرافات جدید نوع 
تبليغي باشد كه از موضوع مهدویت در ميان عامه 
مردم انجام گرفته است؛ تبليغ و تبييني كه جامع و 
مانع نبوده و از عمق كافي نيز برخوردار نبوده است. 
همچنين، توجه بيش از حد بر جنبه هایي مانند 
... كه مي تواند  خواب ها، مالقات ها، نقل قول ها و 
دست آویزي براي منحرفان باشد. در واقع تبيين و 
تبليغ مهدویت باید بر پایه دالیل علمي و عيني و 
عقلي آن صورت گيرد تا راه براي ورود منحرفان 
تنگ شود. اگرچه كتاب ها و آثار روشن گري در این 
زمينه، به قلم علماي حوزه نگاشته شده است.5 اما در 
بعد تبليغي آن  هنوز كاستي ها و نابساماني هایي به 
چشم مي آید. بنابراین وظيفه عالمان آگاه و مبلغان 
بيدار امروزه بيش از گذشته است. تا بر پایه دالیل 
محکم و به صورت جامع و مانع به مسأله مهدویت 
و ظهور مهدي)ع( بپردازند و تحليل هایي عميق و 
همه جانبه از آن و بخصوص چگونگي ارتباط با امام 

زمان)ع( و ظهور آن حضرت ارایه دهند.
توجه  اخير  سال هاي  در  مهدویت:  و  دولت   .4
دولتيان به مسأله مهدویت نيز در سال هاي اخير 
پررنگ بوده است. چنانچه معموالً آغاز سخن رئيس 
دولت با دعاي »اللهم عجل لوليك الفرج« قرین 
بوده و موج جدیدي از توجه به مهدویت را رقم 

زده است. گرچه پس از پيروزي انقالب اسالمي و 
عملي شدن نظریة والیت فقيه، موضوع مهدویت 
اهميت مضاعفي یافت اما این مسأله در دولت نهم 
ابعاد وسيع تر و مصداقي تري یافته است به طوري 
»مسجد  همچون  مهدوي  نمادهاي  به  توجه  كه 
گفتمان،  این  است.  یافته  افزایش  نيز  جمکران« 
منتقداني جدي را نيز برانگيخت و مخالفت هایي در 
عرصه هاي مختلف با آن صورت گرفت. گروهي اصل 
آن و گروهي نحوه پرداختن به آن را به نقد كشيدند 
و گروهي نيز بهره برداري سياسي از آن را مورد توجه 
قرار دادند. از دیدگاه این قلم، اصل توجه به مهدویت 
از سوي مسؤوالن و جاري ساختن آن در زندگي 
روزمره مردم و دولتمردان اقدامي شایسته و مبارک 
است. اما باید توجه داشت كه رفتارهاي دولتمردان 
پژواک هایي عام نيز در سطح جامعه دارد. از این 
رو مي باید پرداختن به مهدویت با مطالعه كافي و 
عالمانه باشد؛ چرا كه در غير این صورت آسيب هاي 
جدي  را وارد مي سازد. جنبه هاي معرفتي و پایه هاي 
اعتقادي مهدویت مي باید محور اصلي تبليغات قرار 
گيرد. شعارها به نحوي مطرح گردد كه به افزایش 
شعورها در این زمينه بينجامد نه آنکه تنها به سطح 
بسنده شود. بنابراین قرار گرفتن موضوع مهدویت 
در استراتژي دولت نهم قابل تقدیر است اما به همان 
اندازه مسؤوليت دولت را نيز افزایش مي دهد. دولت 
مي باید همچنان كه به طرح مهدویت مي پردازد در 
عمق بخشي به آن و دفع و رفع آفات و آسيب هاي 
آن نيز پيش گام و حساس بوده و برنامه ریزي نماید.

5. نهادهاي فرهنگي و مهدویت: در برهه اخير 
ادعاهاي مربوط به امام زمان)عج( همانند رؤیت، 
و  از حضرت  ارتباط، تشرف، دستور گرفتن 
اقتداي به آن حضرت در نمازـ  كه پیرایه هاي 
روشن  حقیقت  است  ممكن  و  است  باطلي 
انتظار را در چشم و دل انسان هاي پاك نهاد 
پرشائبه سازد 6ـ از سوي سودجویان و دكانداران 
نسبت  به  مقدار  این  اگرچه  است.  یافته  افزایش 
جمعيت كل كشور درصد زیادي را در بر نمي گيرد. 
اما نشان از اتفاقات تازه و توطئه هاي خطرناكي دارد 
كه مي بایست با درایت و دقت اصالح شود. از این 
جهت هشدار مقام معظم رهبري به آحاد مردم و 
رسانه هاي جمعي،  شود.  برجسته  باید  مسؤولين 
وظایف  ملي  رسانه  و  فرهنگي  متولي  نهادهاي 
اطالع رساني  آنها  باید  دارند.  دوش  بر  سترگي 

صحيح و به موقع داشته باشند تا گفتمان مهدویت 
تحریف نگردد و آسيب هاي متعدد، آن را به محاق و 
انزوا نکشاند. نقش رسانه ها باید تأثيرگذار، آگاهانه و 

آگاهي سازي در سطح جامعه باشد.
6. مردم و مهدویت: در هشدار مقام معظم رهبري، 
آحاد مردم بيش از همه مورد توجه قرار گرفته اند.7 
این بدان معناست كه در مقابله با آسيب ها نقش 
مردم و وظيفه آنها بسيار باال است. توده مردم باید 
افزایش دامنه دانش و بينش عمومي خویش،  با 
هوشيارتر عمل نمایند. رجوع به آگاهان و عالمان 
علوم دیني یکي از متقن ترین راه هاي عدم فریب در 
مقابل سودجویان و مدعياني است كه در وراي این 
ادعاها، درآمدهاي آنچناني نصيب خود مي كنند. 
با مراجعه به عالمان دین است كه مردم با روایات 
اصيل و هشدار دهنده آشنا مي شوند؛ روایاتي كه به 
لعنت كساني كه براي ظهور وقت تعيين مي كند 
در  را  ظهور  وقت  دانستن  كه  روایاتي  مي پردازد؛ 
انحصار خداوند مي شناسد؛ روایاتي كه بيان مي كند 
آنها كه وقت ظهورش را تعيين مي كنند دروغگو 
هستند و كساني كه در آمدنش شتاب دارند به 

هالكت افتند.8

پي نوشت ها :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. سخنراني مقام معظم رهبري 87/5/27.
2. آثاري چون االحتجاج باالثر علي من انكر المهدي المنتظر، 
شيخ حمود بن عبدا      هلل؛ ثالثة ينتظرهم العالم عيسی، الدجال 
و المهدي المنتظر، شيخ عبداللطيف عاشور، اقامة البرهان 
في الرد علي من انكر خروج المهدي و نزول المسيح في آخر 

الزمان، شيخ حمود بن عبدا       هلل التويجري.
3. مصلح جهاني و مهدي موعود از دیدگاه اهل سنت، سيد 

هادي خسروشاهي، تهران، اطالعات، چاپ اول، 1372 ش.
4. سخنراني مقام معظم رهبري، 87/5/27.

المهدي  صدر؛  صدرالدين  المهدي،  چون  كتاب هایي   .5
الموعود المنتظر عند علماء اهل السنة و االمامية، نجم الدین 
عسکري، راه مهدي، رصا صدر؛ عقيده نجات بخش، لطف اهلل 
صافي، دادگستر جهان، ابراهيم اميني؛ قيام و انقالب مهدي از 
دیدگاه فلسفه تاریخ، مرتضي مطهري؛ مهدي انقالبي بزرگ، 
ناصر مکارم شيرازي؛ مهدي موعود، مترجم: علي دواني؛ نهضت 
و انقالب مهدي، محمدباقر صدر؛ در انتظار ققنوس، ثامر هاشم 
عميدي؛ االمام المهدي في القرآن و السنة، سعيد ابومعاش، 
عترت،  و  قرآن  دیدگاه  از  مهدي  حضرت  جهاني  حکومت 

محمود شریعت زاده خراساني.
6. سخنراني مقام معظم رهبري، 87/5/27.

7. همان، 87/5/27.
8. بحاراالنوار، عالمه مجلسي، ج 51، ص 32.
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رحلت عالم شیعه تركیه اي
عالم رباني  و روحاني خستگي ناپذیر »حجت االسالم والمسلمين حاج شيخ 
حمزه گل علي« از فعاالن عرصه تبليغ در تركيه دار فاني را وداع گفت. آن 
مرحوم همچنين به عنوان عضو "مجمع عمومي" مجمع جهاني اهل بيت)ع( در 

خدمت به تشيع و شيعيان جهان فعال بود.
مرحوم گل علي درطول سال ها فعاليت بي دریغ درجهت شناخت اهل بيت ـ 
عليهم السالمـ  درمنطقه شيعه نشين "اغدیر" تركيه، دستاوردهاي ارزنده اي به 

یادگار گذاشت.
اغدیر یکي از مراكزاصلي تجمع شيعيان درتركيه به شمار مي رود. هم اكنون بيش 
از 100هزار نفر دراین شهر و حواشي آن زندگي مي كنند كه حدود 70درصد 
از آنها را محبين وارادتمندان به اهل بيت عصمت  و طهارتـ  عليهم السالمـ  

تشکيل مي دهند.

شهر اغدیر، سوگوار محب اهل بیت )ع(
مراسم تشييع پيکر پاک حجت االسالم گل علي، با حضور بسيار گسترده اقشار 

مختلف شهر اغدیر ومردم سایر نقاط كشورتركيه برگزار شد. 
در این مراسم اندوهبار، گروه ها وهيأت هاي مختلف دیني از كشورهایي مانند جمهوري 

اسالمي ایران، جمهوري آذربایجان، گرجستان، عراق و آلمان شركت داشتند.
 به همين مناسبت هيأتي از سوي مجمع جهاني اهل بيتـ  عليهم السالمـ  نيز 

به شهر اغدیر اعزام شد.

ابالغ پیام تسلیت دبیركل مجمع
»حجت االسالم  سرپرستي  به  ـ  بيت)ع(  اهل  جهاني  مجمع  اعزامي  هيأت 
والمسلمين اجاق نژاد« ـ بعد از ورود به كشور تركيه درمراسم عزاداري كه به 
مناسبت درگذشت این عالم رباني برگزار شده بود شركت كرد وپيام تسليت 
دبيركل محترم مجمع را به خانواده، بازماندگان و دوستداران آن مرحوم و نيز 

اهالي شهر اغدیر ابالغ كرد.
ـ در  ـ عليهم السالم  در این مراسم كه جمع زیادي از شيعيان ودوستداران اهل بيت 
آن حضورداشتند، تعدادي از واعظان درمورد ویژگي ها وفعاليتهاي دیني وفرهنگي 
این روحاني برجسته شيعه سخنراني كردند و درادامه، نمازجماعت به امامت حجت 

االسالم والمسلمين اجاق نژاد در مسجد صاحب الزمان )ع( اغدیر برپا شد. 
الزم به ذكر است كه حضور هيأت اعزامي از سوي مجمع جهاني اهل بيت 
ـ عليهم السالم ـ تأثير بسزایي در تسلي بازماندگان و تقویت روحيه شيعيان 

منطقه گردید.

رحلت جانسوز
حجت االسالم والمسلمين شيخ حمزه گل علي

حضورهيات اعزامي مجمع جهاني اهل بيت عليهم السالم
درمراسم ترحيم عضوفقيدمجمع عمومي

  بهنام سرخيل
)اداره كشورهاي مستقل مشترک المنافع معاونت اموربين الملل مجمع(
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دیدار هیأت اعزامي با علماي اغدیر
اعضاي  با  ختم،   مراسم  در  شركت  كنار  در  مجمع،  اعزامي  هيأت  اعضاي 
اتحادیه علماي اغدیر دیدار وگفتگو كردند. دراین مالقات ابتدا » حجت االسالم 
والمسلمين شيخ ولي«، مسؤول این اتحادیه از حضور نمایندگان مجمع تشکر 
وقدرداني كرد وسپس علماي عضو این اتحادیه كه درمساجد ونقاط مختلف 
منطقه اغدیر مشغول به فعاليت و تبليغ دیني هستند به معرفي خود و اقدامات 

انجام شده پرداختند.
بعد از سخنان علماي محلي، حجت االسالم والمسلمين اجاق نژاد به ایراد سخن 
پرداخت. وي ابتدا درگذشت حجت االسالم والمسلمين حاج شيخ حمزه را 
تسليت گفت وخواستار ادامه راه ایشان در جهت معرفي اهل بيت عليهم السالم 
گردید. وي در ادامه  سخناني درباره بلوغ فکري وشرایط آن از نظر عرفا ومتفکران 
دیني سخناني ایراد كرد و گفت: »دربلوغ فکري، برخالف بلوغ جنسي، وقتي 

عالئم شهوت از انسان دورشود انسان، بالغ شناخته مي شود«.
نماینده دبيركل مجمع در ادامه به ذكر احادیثي در این مورد پرداخت وگفت: 
»هواي نفس مانع رسيدن انسان به درجات عالي و ریشه اختالفات است. طبق 
فرمایشات حضرت امام خميني )ره( اگر تمامي پيامبران دریك جا و یك زمان 
جمع شوند اختالفي در بين آنها نخواهد بود زیرا هيچکدام از هواي نفس پيروي 

نمي كنند«.
حجت االسالم والمسلمين اجاق نژاد سپس با بيان جایگاه رفيع علما درطول 
سال هاي گذشته، برضرورت توجه به وظيفه خطير عالمان دیني در شرایط 

كنوني تاكيد كرد و خواستار توجه بيشتر طالب به فضائل اخالقي شد.

بازدید از انجمن جوانان "نورالشمس"
افراد هيأت اعزامي مجمع جهاني اهل بيت عليهم السالم همچنين از "انجمن 
جوانان نورالشمس اغدیر" دیدار و با اعضاي آن كفتگو كردند. دراین جلسه 
مسؤول انجمن نورالشمس ضمن تشکر از ميهمانان، به بيان برخي اهداف 
این انجمن پرداخت وگفت: »نام این مؤسسه برگرفته از حدیثي است كه در 
آن، حضور امام زمان )عج(، به خورشيدي تشبيه شده است كه درپشت ابرها 

قراردارد«.

حجت االسالم والمسلمين اجاق نژاد نيز دراین دیدار، به بيان رابطه ماهيت و 
وجود انسان پرداخت وسپس به نقش اختيار درمسير سعادت انسان اشاره كرد. 
وي درادامه افزود: »باتوجه به اینکه این انجمن نام خود را از امام زمان )عج( 
گرفته است باید عنایت شود كه اوالً اسالم را به صورت واقعي بشناسيم نه آنگونه 
كه خودمان دوست داریم ؛ و دوم اینکه قبل از انجام تبليغ، ابتدا خود به آن 

عمل كنيم« .
ایشان درادامه، داشتن اخالق نيکو،توجه خاص به نماز ونيز توجه به غذاي حالل 

را از ویژگي هاي اوليه براي حركت درمسير دین معرفي كرد.

سخنراني نماینده دبیركل درمراسم سوم مرحوم گل علي
آخرین برنامه هيأت اعزامي به تركيه، شركت در مراسم سومين روز درگذشت 

حجت االسالم والمسلمين حاج شيخ حمزه گل علي بود.
در این مراسم كه با حضور جمع كثيري از مردم وگروه هاي مختلف عزادار برگزار 
شد حجت االسالم والمسلمين اجاق نژاد به نمایندگي از دبيركل مجمع جهاني 

اهل بيت عليهم السالم به ایراد سخن پرداخت. 
اجاق نژاد ابتدا این ضایعه دردناک را از سوي حجت االسالم والمسلمين اختري 
وسایر مسؤوالن مجمع وعالقمندان به اهل بيت عليهم السالم، به خانواده آن 
مرحوم و به همه عزاداران وشيفتگان اهل بيت عصمت عليهم السالم تسليت 

گفت و علو درجات شيخ حمزه را از خداوند متعال مسئلت كرد.
نماینده دبيركل مجمع درادامه به بيان رابطه بدن و روح پرداخت و سپس با 
توضيح آیات 10و11 سوره سجده و تبيين وجه تمایز انسان با مالئکه وحيوانات، 
به حدیثي از امام صادق )ع( اشاره كرد كه درآن به رابطه عقل وشهوت پرداخته 
شده است. وي گفت: »طبق این حدیث اگر عقل انسان برشهوت او غلبه كند از 

مالئکه برتر خواهد بود ودرغير اینصورت از حيوانات نيز پست تر خواهد شد«.
اجاق نژاد سپس فرصت هایي نظير ماه هاي رجب، شعبان و رمضان را هدیه خداوند 
براي رسيدن انسان به سعادت دانست و از همه مسلمانان  براي بهره برداري بيشتر 

از این مناسبت ها جهت نزدیکي به خداوند دعوت كرد.
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كلمه امام و جمع آن »ائمه« مجموعاً 12 بار در 
قرآن به كار رفته كه هفت بار آن به صورت مفرد 
آمده و پنج بار به شکل جمع. این كلمه در مجموع 

به معنای زیر به كار رفته است:
امام  »و کل شیء احصيناه فی  محفوظ  لوح   -1  

مبين« )یس/12(
2- جاده و راه »وانهما لبإمام مبين« )حجر/79( 

3- كتاب پيشوا »و من قبله کتاب موسی اماما و 
رحمة« )احقاف/12،هود/17(

4- پيشوایان الهی و صالح »قال انی جاعلک للناس 
اماما« )بقره/124( »وجعلناهم ائمة يهدون بامرنا« 

)انبياء/73، فرقان/74، قصص/50 و سجده/24(
5- پيشوایان كفر و ضاللت )توبه/12(

 از مجموع آیات و با استعانت از معنی لغوی، امام 
به كسی یا چيزی گویند كه با فرمان الهی، راهنما و 
هدایتگر ما به راه خدا است. لذا می توان اصول ذیل 

را استنتاج نمود: 
از سوی خداوند  قراردادی  امامت یك منصب   -1

متعال است.
2- امام باید معصوم باشد.

3- هر زمان كه مردمی روی زمين زندگی می كنند  
باید امامی در ميان آن ها باشد.

4- امام از طرف خداوند متعال باید تأیيد شود. 
5- اعمال مردم از امام پنهان نيست. 

6- امام باید كليه اموری را كه در دنيا و آخرت مورد 
احتياج مردم است بداند. بنابراین والیت امام، هم 

تکوینی است و هم تشریعی. 
مجید ذوالفقاری

واليت و امامت

هدایت الهی از طریق رهبران شایسته ای كه خدا 
آنان را برای هدایت بندگانش برگزیده است، سنت 
هميشگی خداوند در مورد آن دسته از آفریدگان 
خویش بوده كه از اندیشه و دانش بهره مند و به 
اراده و اختيار مسلحشان ساخته است. این سنت 
الهی برای بشر )اهميت والیت و امامت( با گزینش 
حضرت آدم به عنوان برگزیده ترین آفریده های او 

آغاز گردید.
خداوند به وسيله سنت امامت، حجت ها و نشان های 
آشکار خود را حفظ می كند. به وسيله ائمه، كتاب 
الهی فهميده می شود و آنان به وسيله قرآن شناخته 
نازل شده  آنان  آیات كریمه ای در حق  می شوند. 
است و گنج های علوم خدای رحمان و معدن علم و 
دانش اند. از این رو سنت هدایت الهی نتيجه اش این 
است كه عقل آدمی از سوی وحی الهی و راهنمایی 
زندگی  زوایایی  تمام  در  خدا  برگزیده  رهنمایان 
پشتيبانی گردد. خداوند فرمود اگر دو نفر در زمين 

بيشتر نباشند به حق یکی از آنان حجت خداست.
 امیر جیرودی

)به  است  مطرح  قرآن  در  كه  امامتی  مقام 
معنای پيشوای بر حق و عادل ره یافته( مقامی 
بس واال و عالی است كه فقط برخی از پيامبران 
به این منصب الهی دست می یابند، لذا در آیه 
24 سوره سجده تعبير به »منهم« یعنی بعضی 
از آنها شده است: » وجعلنا منهم ائمة يهدون 
با  )ع(  ابراهيم  بأمرنا« همچنان كه حضرت 
امتحان  از  بود پس  را دارا  نبوت  اینکه مقام 
و آزمایشهایی كه سربلند بيرون آمد، به این 
مقام می رسيد؛ )قال انی جاعلك للناس اماماً(. 
امام كسی است كه دارای روحيه صبر بلند و 
تعيين و كشف و شهودات است و عالم ملکوت 
را مشاهده می كند، باران و رحمت و نعمت های 
الهی به واسطه او نازل می شود و حجت زمين 
سير  مرحله  آخرین  مقام  این  است.  زمان  و 
تکاملی انسان است و به تعبير قرآن »عهد« 
خداست كه به »جعل« و یقين الهی است – نه 
به رأی و شورا و انتخاب مردم – حتی رسول 
خدا )ص( هم مستقيماً نمی تواند امام را تعيين 

كند، بلکه به دست خالق جهان است.
دیگر اینکه، امامت تنها رهبری ظاهری دینی 
و دنيوی نيست، بلکه جهان آفرینش و تکوین 
تحقق  واقع  در  امامت  مقام  دارد.  نظر  زیر  را 
و  حکومت  از  اعم  الهی،  برنامه  به  بخشيدن 
الهی و تربيت و پرورش نفوس  اجرای احکام 

انسانی، در ظاهر و باطن است. 
فضل اهلل حدادی

اهمیت والیت و امامت از دیدگاه خداوند و قرآن در 
عالم وجود چه میزان است؟

همانگونه كه در شماره گذشته نوشتيم، همزمان با 13 رجب سالروز ميالد موالي متقيان 
اميرالمؤمنين علي)ع(، مسابقه اي بين پرسنل مجمع جهاني اهل بيت)ع( برگزار شد.

از این شماره چکيده اي از پاسخ هاي نفرات برگزیده متنشر مي شود:
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 كوثر به زبان فارسی دری
صاحب امتياز : سيدر حمت اهلل مرتضوی 

مدیر مسئول : سيد حبيب اهلل طاهری
ترتيب انتشار : فصلنامه 

شماره ي مسلسل :  21 - 20
تاریخ انتشار : زمستان 86 و بهار 1387

تيراژ )شمارگان( : 2000
تعداد صفحات :  200 صفحه

ناشر : مجمع اهل بيت)ع( در افغانستان با حمایت معاونت امور بين الملل مجمع
info@faslnamekothar.com : پست الکترونيکی سردبير مجله

www.faslnamekothar.com : سایت مجله 

برخي از مطالب شماره جدید
* سر مقاله :

- با جاری كوثر / سردبير
* باورها :

- انسانهاي آرماني / سيد موسی صدر
- قلمرو دین / محمد علی احسانی

* ارزشها :
- فلسفه ي حجاب در قرآن / سيد ابراهيم سجادی

- كاركردهاي پدر و مادر در نهاد خانواده / محمد ارزگانی
- دوستي و دوست یابي / خادم حسين فاضلی

* سياست :
- دیدگاه قرآن درباره ي مشاركت سياسي زنان / موسی غزنوی

- تحوالت و خطر سير اندیشه ي اسالمي معاصر / مؤلف: زكی ميالد، مترجم: محمد 
جمعه امينی

- جامعه ي منتظر و جهاني سازي / سيد حسين هاشمی
- عوامل واگرایي جهان اسالم / عبداهلل حسينی

- اهداف سياسي نهضت امام حسين)ع( / مؤلف: محمد مهدی آصفی، مترجم: سيد 
حبيب اهلل طاهری

 نور)جوتی( به زبان بنگال
 سردبير : محمد اشرف الدین خان
ترتيب انتشار : فصلنامه
شماره ي مسلسل :  18 )سال ششم، شماره ی 2(
تاریخ انتشار : آوریل 2008 ميالدی ) بهار 1387 هجری شمسی (
محل انتشار :  بنگالدش )داكا(
تيراژ )شمارگان( : 1000
تعداد صفحات :  128 صفحه

ناشر : مؤسسه ی شهيد تيتومير بنگالدش با حمایت معاونت امور فرهنگی مجمع 
جهانی اهل بيت)ع( – اداره ی امور مجالت
Jyoti02db@yahoo.com : پست الکترونيکی مجله 

برخي از مطالب شماره جدید
* سر مقاله : - پيامبر صلح و دوستي / سردبير
- تفسير سوره ي بقره)آیه 26( / محمد اشرف الدین خان
- احادیث پيامبر)ص( و ائمه اطهار)ع( / مترجم: محمد منير حسين خان

- سيري در نهج البالغه / مؤلف: آیت اهلل شهيد مرتضی مطهری، مترجم: محمد منير 
حسين خان

- تزكيه ي نفس: هدف همه ي پيامبران الهي / آیت اهلل ابراهيم امينی، مترجم: محمد 
آصف الرحمان

- شناخت خدا از راه طبيعت / مؤلف: آیت اهلل سيد مجتبی موسوی الری، مترجم: 
رفيق الحسن

- علل گرایش به مادیگري / مؤلف: آیت اهلل شهيد مرتضی مطهری، مترجم: محمد 
رفيق االسالم
- عدل الهي / مؤلف: آیت اهلل شهيد مرتضی مطهری، مترجم: محمد منير حسين خان
- زندگينامه ي امام حسين)ع( / محمد منير حسين خان
- امام خميني)ره( و والیت فقيه / محمد اشرف الدین خان
- امام خميني)ره( و انقالب اسالمی / آصف الرحمن
- چگونه حزب اهلل اسرائيل را شکست داد / مارک پری و آلستر كروک
- اهل بيت)ع( در اشعار شاعر ملّي بنگالدش / عبدالمقيط چودری

  تهيه و تنظيم : عّباس جعفری
پست الکترونيك اداره امور مجالت مجمع:

 farahani_aj@yahoo.com
n
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گزارشی از نشست كاربرد فناوری اطالعات 
در حوزه علوم دینی 
در مؤسسه نشر معارف اهل البيت )ع( اصفهان

دكتر جاللی: مؤسسات اهل بیتی 
باید 24 ساعته كار كنند

چكیده سخنراني دكتر جاللي
ـ باید بتوانيم از هر ابزاری برای اشاعه دین كمك بگيریم؛ با توجه به اینکه 
امسال توسط مقام معظم رهبری به "سال نوآوری" نامگذاری شده است باید 
نگاه ویژه ای به نوآوری داشته باشيم و در عرصه دینی هم بتوانيم نوآوری كنيم. 
نوآوری یعنی نگاه جدید و متفاوت به یك موضوع یا فرایند؛ شکستن و دوباره 
ساختن دانش و یا تركيب مواد و ... یعنی مواد اوليه دست نخورده باقی می ماند 

اما محصوالت جدید و بهتر عرضه می شود.
ـ در حوزه دین، ما با قرآن، نهج البالغه، احادیث و... مواجه هستيم كه مواد 
اوليه هستند مواجه هستيم كه باید دست نخورده باقی بمانند؛ اما خروجي ها 
باید متناسب با نياز روز، نو شوند. آیا خروجی ها ي نوین و مورد پسند دنيا ارایه 

داده ایم؟
ـ نوآوری به معنای به هم ریختن ساختار نيست بلکه به معنی نگاه نو است. اگر 
بخواهيم نوآور باشيم باید دقت كنيم. در حوزه دین نباید به مواد اوليه و سنت 
دست زد. نوآوری یعنی توانایی خارج شدن از جهان مرسوم و معمول. باید به 

فناوری جدید فرم ایده آل و مطلوب داد و آز آن استفاده كرد. 
ـ اینترنت و فناوری هم از مخلوقات خداوند است كه باید از آن درست استفاده 
كنيم، نه آن را بزرگ تلقی كنيم و نه كوچك. باید دید چگونه در حوزه دین و 
سایر حوزه ها می توانيم از این فنآوری حداكثر استفاده را بکنيم. مثال با دیجيتالی 
كردن 5000 كتاب ما 5000 كتاب را درمنزل خود داریم و همچنين می توانيم 

آنها را به خانه تمام شيفتگان این كتب ببریم. 
ـ در حالی كه جایگاه علم در اسالم، جایگاه رفيعی بوده و هيچ مکتبی به اندازه 
اسالم به علم و دانش سفارش نکرده است باید ببينيم جایگاه كشورهای اسالمی 

در فناوری اطالعات كجاست؟ 
ـ جمعيت مسلمانان 50 برابر رژیم اشغالگر و وسعت كشورهای اسالمی 650 
برابر فلسطين اشغالی است ؛ اما درآمد سرانه افراد در كشورهای اسالمی ـ با 
اینهمه ثروت كه دراختيار آنهاستـ  3700 دالر است اما سرانه هر فرد اسرائيلی 

13000 دالر است ؛ چرا كه  ما خود را به منابع نفتی و معدنی متکی كرده و كار 
و تالش الزم را انجام نمی دهيم. حال آنکه درآمد تمام نفت ایران در یکصد سال، 
معادل 150 ميليارد دالر است كه به اندازه سرانه درآمد یك سال ژاپن است ؛ 
یعنی تمام نفت دوران صد ساله ایران برابر است با یکسال كار و تالش ژاپنی ها.

ـ بودجه سرانه IT  در ایران، بر خالف كشورهای پيشرفته وجود ندارد. بيشترین 
تحقيق و پژوهش در اسرائيل انجام می شود. مسلمانان متأسفانه تنها زیر 2 دهم 
درصد از درآمد سرانه خود را به IT اختصاص داده اند. در حاليکه در انگلستان 

در سال به ازای هر فرد 2500 دالر برای IT  هزینه می شود. 
ـ چرا باید از فناوری اطالعات استفاده كنيم؟ زیرا كه تمامی عناصر و سيستم های 
این زمانه یا در حال تجهيز به فناوری اطالعات هستند و یا به این فناوري مجهز 
شده اند مثل بانکداری الکترونيك ، دولت الکترونيك، تجارت الکترونيك و... 
دین اسالم هم باید به طور شایسته ایي از فناوري استفاده كند. اینترنت همه جا 
هست در عرصه دفاعی، در حوزه زیربنایی، حمل و نقل،  بخش اقتصاد، خدمات 
فرهنگی اجتماعی ،حوزه قضایی و ... حوزه علميه هم باید یك فکر جدید بکند 
و بگردد بهترین راه را برای استفاده از این تکنولوژی بيابد و نباید خود را محدود 
به دنيای سنتی بکند چرا كه این فناوری به نفع ما و دین ماست باید تبليغ دین 

خدا را از راه این ابزار انجام دهد.
ـ دولت، شهروند، شهر و روستا همه دارند الکترونيك می شوند و همه امکانات 
مثال در یك تلفن همراه یا حتی یك ساعت مچی جمع شده است. جهان به 

سرعت در حال تغيير است.
ـ اینترنت ما در ایران، متأسفانه بر مبناي »كيلو بيت« است اما دنيا با اینترنت 
مگا، گيگا، ترا، هگزا، یوتا و... در حال حركت است؛ یعنی دنيا با استفاده از این 
فناوري به حدی رسيده كه می تواند تمام اطالعات موجود دنيا را از آغاز بشریت 
تا به حال در یك تراشه كه به قدر نگين یك انگشتر است جمع آوری نموده و 
دراختيار قرار دهد. اآلن در ایران، دانلود كردن یك كتاب الکترونيکی، 28 روز 
طول ميکشد اما در دنيا یك كتاب را در 4 ثانيه دانلود مي كنند! كره جنوبی در 

در بدو ورود، تلفیق هنر ایرانی، اسالمی چشمانت را خیره می كند. مجموعه ای عظیم  با تزئینات و معرق كاري هاي زیبا نشان از 
سلیقه ایرانی و تلفیق هنر مدرن و پیشینه سنتي و اسالمي دارد. 
مؤسسه احیاء و نشر معارف اهل البیت )ع( در اصفهان كه به همت »حاج حسین رضازاده« تأسیس شده است در تاریخ 
5 تیرماه سال جاری نشست "كاربرد فناوری اطالعات در حوزه علوم دینی" را  برگزار كرد. آنچه در پی می آید گزارشی از 
سخنرانی »دكتر علی اكبر جاللی« در این نشست و نیز معرفی مختصری از مؤسسه فوق الذكر است:

»دكتر علی اكبر جاللی« استاد دانشگاه ویرجينيا، 
نظریه پرداز موج چهارم، استاد دانشگاه تهران، طراح 
شهر الکترونيك، طراح اولين روستای اینترنتی در 
ایران، فعال توسعه فرهنگ ICT در ایران، عضو 
مستقل یونسکو در منطقه آسيا و اقيانوسيه و مؤلف 
د ه ها كتاب و مقاله علمي.

 محمد بيدارمنش
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حال حاضر از اینترنتی كه 500 برابر اینترنت ما سرعت دارد استفاده می كند.
ـ اینترنت مثل عينك است ؛ با عينك كه برای تقویت چشم است می توان چيز 
خوب و بد را با هم دید، با اینترنت كه عينك تقویت دانش است نيز می توان 
چيز خوب و بد دید. پس باید سعی كرد از خوب آن استفاده كرد. باید دارایی ها 
و دانش خود را در یك كاسه ریخت و به نفع دین و مسلمانان از آن استفاده 

نمود.
ـ باید ذهن خود را از محدودیت خارج كنيم براي مثال اگر از ما سؤال شود 
كه: "به نظر شما بزرگترین ماشين و دستگاه چيست؟" پاسخ مي دهيم: "تریلی، 
هجده چرخ  یا گریدر!" ؛ اما به عنوان مثال در كشور آلمان دستگاهی فوق العاده 
عظيم برای راه سازی وجود دارد كه كار یك ميليون كارگر را در عرض یك 
ساعت انجام می دهد و قادر است 5 كيلومتر تونل شش بانده با عرض 16 متر 
و ارتفاع50 متر حفر كند! این ماشين راه سازي داراي حجم عظيمي به مقياس 
300 متر طول و 150 متر ارتفاع است و مبلغ 100 ميليون یورو براي ساخت 

آن صرف شده است!
ـ دنيا همواره در حال تغيير است به نظر من موج چهارم یعنی عصر مجازی 
و  دنيا  و  است  عينی شدن  در حال  بشر  تخيل های  و  واقع شده  هم اكنون 
تکنولو ژي به جایی رسيده كه اگر با كسی تلفنی صحبت كنی می توانی به عينه 
او را در مقابل خود ببينی. اكنون تکنولوژی در مرحله اي است كه مي تواند بر 
روی احساس و حواس بشر نيز تأثير بگذارد. امروز با استفاده از اینترنت احساس 

سوزش و یا حس بویایی نيز منتقل می گردد.
ـ اینترنت یعنی وصل شدن مغزها به یکدیگر و نه وصل شدن كامپيوترها به هم. 
روستای »قرن آباد«ـ  واقع در استان گلستانـ  یکی از روستاهای ایران است كه 
موفق شده تکنولوژی و فناوری اینترنتی را وارد خود كند وتحوالت زیادی را در 
روستا و روش زندگی مردم ایجاد كند. به حدي كه چوپانان روستا كه اغلب افراد 
كم سواد و یا حتي بي سواد هستند به اهميت تجارت الکترونيك پي برده و به 

دنبال طراحي مراكز دامپروري الکترونيك با اتاق فرمان دیجيتالي هستند!
ـ باید دست از روش های سنتی برداشت و از امکانات روز دنيا استفاده كرد. مراكز 
اینچنينی )مؤسسه نشر معارف اهل بيت عليهم السالم( در این زمينه بسيار 

مفيد هستند كه حتی باید به صورت 24 ساعته فعاليت كنند.

آشنایي اجمالی با مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل بیت)ع(
مركز تحقيقات و نشر معارف اهل بيت عليهم السالم با امکانات و تأسيسانی 
نظير آمفي تأتر، سالن كنفرانس، كالس های آموزشی، نمازخانه و محيط كتابخانه 
دیجيتال با 150 دستگاه رایانه عمومی كه با پهنای باند یك مگابایت متصل به 

اینترنت است، چندي است در اصفهان فعاليت مي كند.
هدف از راه اندازی این مجموعه ارائه كاری جدید است كه بتواند نيازهای كاربرـ  

اعم از كاربر عام و دانشمندان وپژوهشگرانـ  را برآورده كند. 
در این راستا 5 خدمت زیر به كاربران ارائه می شود:

اندیشه"،  "تاالر  "گالری"،  پرتال شامل بخش های  این   : پورتال«  1. »بخش 
"بيندیشيم" و ... است كه دارای 5 الی 6 سطح دسترسی است. حتی امکان 

ساخت صفحه شخصی برای عالقمندان و كاربران را فراهم نموده است.
2. »بخش پست الکترونيك« : این بخش برای رقابت با سرویس های پست 

الکترونيك ـ نظير Yahoo و Gmail ـ طراحی و راه اندازی شده است تا 
جوابگوی خواست مردم ایران در این زمينه باشد. این سرویس،  مزایایی نيز 
نسبت به دو سرویس نامبرده دارد؛ از جمله اینکه اگر كلمه ای باشتباه تایپ شود 
تذكر می دهد، یا اینکه به یك آنتی ویروس قوی مجهز است كه مانع از ورود 

پيام های تبليغاتی می گردد.
3. »موتور جستجو« : این بخش اگرچه اكنون به قدرت موتور گوگل نيست و 
طی یکی دو سال آینده به آن حد از قدرت خواهد رسيد اما مزیتی كه  نسبت 
به گوگل دارد این است كه گوگل، تصاویر جستجوشده را به صورت ذخيره شده 

)cash( نشان می دهد اما این موتور تصاویر را به طور مستقيم نشان می دهد.
4. »كتابخانه دیجيتال«: این بخش با 35000 كتاب و همچنين 20000 مقاله  
از اول مرداد ماه كار خود را آغاز كرد كه از سایت تبيان كه با 14000 كتاب 
بيشترین كتاب دیجيتال را داشت هم فراتر و جلوتر است. بخش جستجوی 
متنی نيز كه اكنون آغاز نشده نيز بزودی آغاز به كار خواهد كرد و كتب با 

فرمت های مختلفـ  مانند HTML ، DOC و  PDFـ ارائه می شود. 
5. »پيوندهای اسالمی«: این بخش نيز قسمت دیگری از سایت است كه بالغ بر 
8000 سایت اسالمی در آن لينك داده شده است. مزیتی كه این سایت نسبت 
به گوگل دارد این است كه گوگل با جستجو یك كلمه شما را به مشابهات آن 
كلمه سوق می دهد ؛ مثال با جستجوی كلمه »وهابيت« صدها سایت كه مبلغ 
وهابيت می باشند نيز دراختيار شما قرار می گيرد و ناخواسته شما را به مطالعه 
خود فرا می خواند ؛ اما این موتور این مزیت را دارد كه ضمن اینکه سایت های 
جستجوشده را به ترتيب پربيننده ترین سایت ردیف می كند مانع از حضور 
سایتهاي ناخواسته مي گردد. دراین بخش امکان معرفی سایت ها برای افراد و 
موسسات نيز وجود دارد كه هركس كه سایت مفيدی داشت معرفی كرده و در 

سایت ما برای خود لينك ایجاد مي كند .
به  عالقمندان  دسترس  در   www.ahlolbait.irنشانی با  فوق الذكر  سایت 

معارف اهل بيت )ع( قرار دارد.
این مؤسسه همچنين دارای بهترین و بی نظيرترین database در ایران است 
كه حجم زیادی از مطالب را می تواند پردازش و نگه داری نماید. افزون بر این، 
سه server نيز در اختيار دارد و یك سرور دیگر نيز این سه را ساپورت می كند. 
همچنين این امکان بزودی فراهم خواهد شد كه متقاضيان host با مراجعه به 

این مؤسسه، دامين مورد نظر خود را بگيرند.
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مجمع جهاني اهل بیت)ع( در آستانه فرارسیدن روز جهاني قدس 
با انتشار بیانیه اي از حكومت مصر خواست

 "گذرگاه رفح" به روي مردم مظلوم فلسطین باز نماید.
متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحيم
و ما لکم ال تقاتلون في سبيل اهلل و المستضعفين من الرجال و النساء و الولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل 

لنا من لدنك نصيرا.                  )قرآن كریم(
آن هنگام كه پير روشن ضمير و امام راحل امت اسالمي، با بصيرت خاص خود خطر جدي رژیم جنایتکار صهيونيستي را بر پهنه عالم هشدار داد، كمتر كسي به عمق 
و ژرفاي كالم معنوي ایشان پي برد. استحکام ظاهري و قدرت پوشالي رژیم مجعول صهيونيستي تا آنجا همگان را مرعوب ساخته بود كه بسياري حتي به اندیشيدن 
به این امر هم فکر نمي كردند ؛ اما صدق گفتار آن نفس مطمئنه در كمتر زمان ممکن نمایان شد و تماميت خواهي و راضي نبودن به هيچ حد و مرز اقليمي، انساني 
و فرهنگي توسط صهيونيست هاي غاصب ، به روشني از پرده برون افتاد؛ و آن زمان بود كه حركت جهاني ضد صهيونيستي از تمامي نقاط عالم از شرق دور گرفته 

تا غربي ترین نقاط و از شمالي ترین سرزمين ها تا جنوبي ترین كشورها آغازیدن گرفت.
اعالم روز جهاني قدس از سوي امام راحل )ره( راهکار پيروزمندي بود كه بيش از یك ربع قرن سابقه یافته و اكنون روزهاي شکوه و اقتدار خود را در حالي طي 
مي كند كه حتي سردمداران كفر جهاني و رؤساي رژیم صهيونيستي ، باور به داشتن سرزميني موعود و اسرائيل بزرگ را از دست داده اند و بي پروا از یافتن و داشتن 

چنين سرزميني نااميد شده اند. اینگونه است كه نصر الهي نمایان مي شود و فتح جنود حق چهره مي نمایاند.
تشبيه دقيق حضرت روح اهلل درباره رژیم اشغالگر قدس و غده سرطاني خواندن آن، از دقت نظر آن پير فرزانه حکایت داشت كه راحتي تمامي بشریت و آسایش 
همه مسلمانان عالم از این درد مهلك را، تنها درگرو بركندن آن مي دانستند ؛ همان نکته مهمي كه این روزها از زبان مجاهدان و مبارزان اصيل و غيرتمند لبناني 
و فلسطيني برمي آید كه با صهيونيست هاي غاصب جز به زبان زور نمي توان سخن گفت چرا كه از فهم جز آن عاجزند. تصویر تمام نماي صحت این گفتار را در 
پيروزي بي سابقه امت اسالمي در جنگ 33 روزه و پيروزي حزب اهلل لبنان و موفقيت حماس در انتخابات فلسطين و تشکيل دولت و ایستادگي مردم در دفاع 
از دولت اسالمي خود به رغم تمام تالش ها و فشارهاي رژیم صهيونيستي ، آمریکا و مزدوران آنها مي توان یافت. این گونه است كه وعده صادق الهي به مؤمنان و 

رادمردان محقق مي شود كه: »والذین جاهدوا فينا لنهدینهم سبلنا و أن اهلل لمع المحسنين« .
اكنون و در روزهایي كه پيکره فرسوده رژیم صهيونيستي به ضربات مهلك رزم آوران حق باور، به سختي روزگار مي گذراند و همچنان در گيجي شکست سنگين در 
جنگ 33 روزه با نيروهاي حزب اهلل و جوانان غيرتمند و خداباور جنوب لبنان به سر مي برد، گام نهادن به عرصه راهپيمایي هاي روز جهاني قدس ، طعم و لذتي 
صد چندان دارد. رژیم جنایتکاري كه به گفته رهبر فرزانه انقالب اسالمي حضرت آیت اهلل خامنه اي )حفظه اهلل تعالي (: رژیم اشغالگر و غاصب ، شدت عمل 
را بر علیه فلسطیني ها زیاد كرده است و این واكنش آنها به ضعف هاي دروني خودشان و شكست هاي پي در پي خودشان است... دنیاي اسالم 
در مقابل این حادثه تلخ بایستي حرف خودش را بزند ، نظر خودش را نشان بدهد ، جایگاه خودش را مشخص كند و روز قدس روز مناسبي براي 
این كار است... ان شاءاهلل روز قدس همه مردم ما و امیدواریم بخش عظیمي از مردم كشورهاي اسالمي از این فرصت استفاده كنند و حق مردم 
فلسطین را ادا كنند و انشاءاهلل دولت هاي مسلمان به وظیفه بزرگ خودشان كه كمك به دولت حماس در فلسطین است و كمك به ملت فلسطین 

است، ان شاءاهلل عمل كنند.
مجمع جهاني اهل بيت)ع( به نداي پيامبرگونه مقام معظم رهبري لبيك گفته و همگام با اقشار مختلف مردمي و همراه با امت یکپارچه اسالمي در راهپيمایي عظيم 
روز جهاني قدس فعاالنه شركت نموده و عميق ترین تنفرهاي خود را به هرگونه نژاد پرستي و اشغالگري و تمامت خواهي نظام سلطه بين المللي ابراز مي دارد و با تمام 
وجود ، آرزوي هدم و نابودي این رژیم خونخوار و غيرانساني را فریاد مي كند و از خداوند بزرگ در پيکار با هر گونه ظلم وستم در پهنه گيتي استمداد مي طلبد و 
لبيك گویان به فرمان مقام معظم رهبري از مردم و حکومت مصر مي خواهد تا گذرگاه مرزي رفح را به روي فلسطينيان بگشایند و آنان را از این محاصره رهایي 

بخشند.
مجمع جهاني اهل بیت)ع( 
 رمضان المبارك 1429 هـ ق

كمتر كسي به ژرفاي كالم او پي برد...
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تشيع در آفريقا ؛
ريشه های قديمی و شكوفه های جديد

قاره زیبا ولي مظلوم آفریقا ـ یا اِفریقا ـ با 30244050 كيلومتر مربع 20/3 
از 800 ميليون  با بيش  از مجموع ربع مسکون را در بر می گيرد و  درصد 

جمعيت، حدود یك هفتم از جمعيت جهان را در خود جای داده است.
 آفریقای جنوبی، آفریقای مركزی، آنگوال، اتيوپی، اریتره، الجزایر، اوگاندا، ،بنين، 
بوتسوانا، بوروندی، بوركينافاسو، تانزانيا، تونس، توگو، جمهوری دموكراتيك 
كنگو، جمهوری كنگو، جيبوتی، رواندا، ریونيون، زامبيا، زیمبابوه، سائوتومه و 
پرینسيپ، ساحل عاج، سنگال، سوازیلند، سودان، سومالی، سيرالئون، سيشل،  
غنا، لسوتو، ليبریا، ليبی، ماداگاسکار، ماالوی، مالی، مراكش،  مصر، موریتانی، 
موریس، موزامبيك، ناميبيا، نيجر، نيجریه، چاد، كامرون، كنگو، كنيا، كومور، 

گامبيا، گينه، گينه استوایی و گينه بيسائو كشورهاي قاره آفریقا هستند.
عليرغم قرن ها استعمار، استبداد و خشونت، آفریقا هنوز مي تواند با تکيه بر 
سرمایه هاي خود به پا خيزد. اما متأسفانه برخي حاكمان و نيز نسل جدید 
آفریقا وابستگي شدیدي به غرب دارند كه سبب تحميل آداب و رسوم نادرست 
بر فرهنگ این قاره است. از این رو، مکتب اهل بيت )ع( ، با الهام از دو آموزه 
"عاشورا" و "انتظار" مي تواند روحيه ظلم ستيزي و اميد به آینده را در كالبد 
رنجور این قاره بدمد و در مقابل آموزه هاي انحرافي فرهنگ غرب، قد علم كند. 
به همين دليل است كه این مذهب، به محض تبليغ در آفریقا، مورد استقبال 

مردم آفریقا قرار گرفته است. 
اسالم در شمال افریقا دین اصلي و در بقيه افریقا یکي از مهم ترین ادیان است. 
 در بين مذاهب اسالمي، مذهب تشيع در این قاره ریشه هاي عميق دارد ؛ از 
والء اهل بيتي بربرها تا حکومت ادارسه در مغرب و تا تأسيس االزهر به وسيله 
فاطميون در مصر. اولين دولت شيعي فاطمي در شمال آفریقا و با مركزیت 
تونس تأسيس شد و پس از نيم قرن به مصر منتقل گردید و بيش از سه قرن 
حکومت كرد. امروز نيز به رغم تبليغات گسترده دشمنان ـ به ویژه وهابيت ـ 
عليه شيعه و نيز مشکالت و ضعفهای برنامه های تبليغی،  آمار شيعيان روز به 
روز در جهان ـ از جمله آفریقا ـ رو به افزایش است ، به نحوی كه  مثالً آمار 
شيعيان كشور نيجریه از مرز شش ميليون نفر گذشته است. این آمار چيزی 
بيش از هشت درصد جمعيت یکصد و بيست هزار نفری این كشور را تشکيل 
می دهد. چند ماه پيش نيز بيش از هفتاد نفر از بزرگان مسيحی جنوب سودان 
تحت تأثير آموزه هاي اهل بيتي، ضمن مراجعه به یکی از شيوخ شيعه آن كشور 
، به اسالم و مذهب تشيع گرویدند. در كامرون نيز طی چند سال گذشته بيش 
از سه هزار خانوارـ  یعني چيزی در حدود ده هزار نفرـ  به مذهب شيعه پيوسته 
اند. در سنگال گروهی از روحانيون شيعی تبعه آن كشور در امر تبليغ تشيع 
فعاليت دارند و گروه های زیادی  از مسلمانان در نقاط مختلف آن كشور طی دو 
دهه گذشته به مذهب اهل  بيت)ع(  راه یافته اند. در كشورهای  مالی و نيجر نيز 

گروه های زیادی از مسلمانان به شيعه دوازده امامی پيوسته اند. در كشورهای 
دیگر آفریقا مانند بوركينافاسو، ساحل عاج، غنا، سنگال،گينه كوناكری، بنين، 
سيرالئون، كنگو دمکراتيك،كنيا، تانزانيا، اوگاندا، ماداگاسکار، ماالوی و گابن نيز 
این پدیده مبارک مایه خوشحالی همه دوست داران اهل بيت)عليهم السالم ( 

شده است. 
قدرت تشيع در كشورهایي مانند غنا  و بنين به حدي رسيده كه هيچ كس 
جرأت نمي كند به صورت علني شيعيان را تکفير كند و حتي فارغ التحصيالن 

مدارس علميه شيعي در مدارس اهل سنت و وهابيت به تدریس مي پردازند.
این فعاليت ها و نيز گرایش روزافزون مردم قاره سياه به سوي مذهب اهل بيت 

)ع( تحركات وهابيون را شدت بخشيد تا اینکه اخيراٌ دو اتفاق عجيب رخ داد:
1. در ماه گذشته فتواي عجيبي در گامبيا  مبني بر ممنوعيت مذهب تشيع منتشر 
گردید. به گزارش خبرگزاري اهل بيت )ع( ابنا ، »شوراي عالي اسالمي گامبيا«ـ  
كه وابسته به دولت این كشور بوده و فعاليت هاي دیني مسلمانان این كشور را 
تنظيم مي كند ـ  در اقدامي عجيب و با صدور بيانيه اي، مذهب تشيع را مردود 
اعالم نموده و از كليه نهادها و مراكز آموزشي و مؤسسات و بنيادهاي فرهنگي 
درخواست كرد جلوي نشر و گسترش مذهب شيعه را بگيرند و فعاليت شيعيان 
را متوقف نمایند.هماهنگ با این بيانيه فشار نيروهاي امنيتي بر شهروندان شيعه 
این كشور نيز رو به افزایش است. در نيجریه نيز اكنون حدود 1000 نفر از 
شيعيان به اتهام واهي قتل یك فعال سّني در شهر»سکوتو« در زندان به سر 

مي برند.
 این در حالي است كه حدود یك چهارم مسلمانان جهان در پنج قاره دنيا از 
مذهب اهل بيت )ع(  پيروي مي كنند و "دانشگاه االزهر"ـ  به عنوان رسمي ترین 
مرجع دیني اهل تسنن ـ مذهب تشيع را به عنوان مذهبي شرعي و اسالمي 
در كنار چهار مذهب اصلي اهل سنت به رسميت شناخته است. بنابراین فتواي 
كه  است  غيراسالمي  و  غيرشرعي  عمل  یك  گامبيا  اسالمي  عالي  شوراي 

دستاویزي براي اقدامات غيرقانوني و غير انساني قرار گرفته و خواهد گرفت.
2. »شيخ یوسف قرضاوي« با ایراد سخناني غيرمنتظره ، ایران را به "تبشير 
شيعي" متهم كرد و در اظهاراتي عجيب و غيرواقعي، تشيع را مذهبي وارداتي 

در مصر و برخي كشورهاي عربي خواند.
به این دو بهانه، دست اندركاران ماهنامه گنجينه مجمع بر آن شدند تا در شماره 
هجدهم این مجله، ویژه نامه اي درباره "تشيع در آفریقا"  و بررسي ریشه هاي 
عميق و شکوفه هاي جدید این مذهب در این قاره منتشر نمایند. اميد كه 
دانشمندان مذاهب گوناگون اسالمي، با دوري از تعصب و عناد،  به وادي جاهالن 

و متجاهالن در نغلتند.
در غرة این ویژه نامه، الزم است از »حضرت حجت االسالم والمسلمين ساالر« 
معاون امور بين الملل و »جناب آقاي رباني« مدیر كل آفریقا ـ عربي مجمع 
جهاني اهل بيت)ع( كه مطالب آماده شده را مطالعه و ارشادات خویش را ارائه 

كردند، سپاسگزاري نمایم.

  سردبير
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قاره سرسبز آفریقا در امتداد تاریخ پر فراز و نشيب خود ، مهبط وحي الهي و سرزمين صدق و راستي بوده و گذشته آن مشحون از ایثار و از خودگذشتگي و دفاع 
از حق و حقيقت است.

سرزميني كه مهبط وحي پيامبراني همچون یوسف صدیق و موسي كلیم ا... )علیهما  السالم ( و مهد حکمت حکيماني همچون لقمان حكیم و پناهگاهي 
امن براي اولين مسلمانان مهاجري بود كه به امر پيامبر اكرم ) صلي اهلل عليه و آله و سلم (  به حبشه مهاجرت نمودند .

رفتار انساندوستانه حاكمان صالح این قاره، و صداقت و راست طينتي مردمان آن سبب گردید كه  مردم این قاره ، اسالم را با آغوش باز بپذیرند . 
اولين بقعه اي از زمين كه به خاطر سالمت فطرت و نجابت مردم آن، اسالم را خارج از خاستگاه خود پذیرفت، قاره آفریقا بود. لذا پيامبر اكرم در حدیثي بر اقامت در 

این سرزمين الهي تأكيد مي نمایند:» اتخذوا السودان ، فان ثالثة منهم سادات اهل الجنة ، لقمان الحكيم ، النجاشي و بالل المؤذن « 
براي آفریقا این افتخار بس، كه  مادر 6 امام معصوم شیعه، افتخار انتساب به این قاره را دارند  و بر اساس روایات معتبر ، بخشي از پیروان حضرت قائم )عج(  

در هنگام ظهور، از این قاره مي باشند. 
پیوند اسالم و آفریقا ریشه در تاریخي كهن دارد. با تشکيل اولين دولت شیعي ) ادارسه( در شمال آفریقا ) مغرب ، الجزایر و ليبي ( توسط ادریس بن عبداهلل 
بن الحسن بن علي بن ابي طالب عليه السالم ) از 172 تا 375 هجري ( و تأسيس دولت فاطمي در تونس و مصر ) از 297 تا 567 هجري قمري ( توسط شيعيان 
و پيروان مکتب اهل بيت عليهم السالم  ، پیوند آفریقا و تشیع نيز نهادینه گردید. با شکوفایي علوم اهل بيت اطهار )عليهم السالم ( ، عمران و آباداني این منطقه  

نيز رو به گسترش نهاد و اسالم دروازه هاي اروپا را با ورود به این قاره فتح نمود. 
 با ظهور انقالب اسالمي ایران به رهبري حضرت امام خمیني ) قدس سره الشریف ( یکبار دیگر روح اسالم در این قاره زنده شد و  با تالش  فرهيختگان و 
اندیشمندان  مسلمان و علماي شيعه در آفریقا ، اكنون بيش از 60 درصد مردم این قاره مظلومـ  كه استعمارگران غرب قرن ها  آنجا را به مركز چپاولگري و غارت 

منابع تبدیل نموده بودندـ  را مسلمانان تشکيل مي دهند .  
اینك در موج بازگشت انسان معاصر به معنویت و گرایش به اسالم و مکتب اهل بيت )ع( ، آفریقا سهم شایاني دارد . گسترش فرهنگ غني شيعه در جوامع آفریقایي، 
كه  در سایه  قيام عاشورا و فرهنگ واالي انتظار ، آزادگي و ظلم ستيزي را به همراه خود به ارمغان آورده است  ،  فطرت پاک انسان آفریقایي را به خود جلب نموده 
و سبب گردیده است،  دشمنان اسالم  و اهل بيت )ع( با تمام تالش خود سعي در جلوگيري از انتشار گسترده این فرهنگ كه با اعتقادات و عادات مردم این قاره 

عجين گردیده  بنمایند.   
اميد است علماء ،  اندیشمندان و عقالي این قاره ، پيوند الهي خود با انقالب اسالمي ایران را مستحکم نمایند و با تعهد دیني و انقالبي، تالش كنند، كرامت انسان 
آفریقایي را با رشد  و تکامل در همه زمينه هاي فرهنگي ، سياسي و اقتصادي زنده نمایند و آنها را در رسيدن به جایگاه واالي انسان مؤمن و الهي یاري نمایند . انه 

خير ناصر و معين. 
 والسالم  عليكم و رحمة ا... و برکاته    

از يوسف و لقمان)ع(
تا قائم امامان)عج(

 محمدناصر رباني
مدیركل  آفریقاـ  عربي مجمع جهاني اهل بيت )ع(
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ـ  مطلع هستید كه اخیرا فتوایی به وسیله "شورای اسالمی گامبیا"   
صادر شده كه مذهب تشیع را در این كشور غربي آفریقا مردود اعالم 
"آقاي قرضاوي"  كرده است. اتهام عجیبي هم از سوي برخي نظیر 
ـ  حداقل در آفریقاـ  مذهبي اسالمی نیست  تكرار مي شود كه : »تشیع 

بلكه ایرانیان پس از انقالب اسالمي آن را وارد این قاره كرده اند«! 
مي دانیم كه شما یك دهه در غرب آفریقا حضور داشته اید. به نظر شما 

این اتهام درست است؟!
ـ بسم اهلل الرحمن الرحيم. ابتدا از تشریف فرمایي شما  تقدیر و تشکر می كنم.

همانطور كه می دانيد اسالم از طریق "شمال آفریقا" وارد "غرب این قاره" شده 
است. اگر به تاریخ اسالم در منطقه شمال آفریقا مراجعه كنيم در مي یابيم 
اسالمی كه به این منطقه وارد شد "اسالم اهل بيت عليهم السالم" بود كه از 
طریق »جناب ادریس بن الحسن« از نوادگان امام حسن مجتبی عليه السالم 
وارد مغرب )مراكش( گردید. جناب ادریس سلسله اي را شکل داد كه به "ادارسه" 
معروف اند و هنوز قبر مطهر آن بزرگوار در كشور مغرب وجود دارد. انگيزه حضور 

ایشان در این منطقه نيز فشارهای زیادی بود كه دولت های وقت ـ  بنی اميه و 
بنی عباس ـ  به اهل بيت)ع( وارد مي كردند و این فشار باعث مي شد كه فرزندان 
اهل بيت )ع( به كشورهای مختلف و مناطق گوناگون آسيا و آفریقا هجرت كنند. 
آنان هر كجا كه رفتند منشأ آثار و بركاتی شدند و اسالم را گسترش دادند؛ حاال 
یا به علت اخالق خوبشان بوده كه مردم به آنها گرایش پيدا كردند، یا اینکه اصاًل 
مبلّغ دین بودند. لذا امروز مي بينيم حتی در كشورهایي كه فقه شيعه وجود 

ندارد محبت اهل بيت)ع( موج مي زند.

ـ چرا فقه تشیع در این مناطق باقي نماند؟
ـ ظاهراً به دليل"ضعف دستگاه تبليغی تشيع" ، "فشار هاي بيش از حد دستگاه هاي 
حاكمه بر مذهب اهل البيت)ع(" و "ظلم هایي كه بر پيروان آنان گذشت"، فقه 
تشيع ـ  كه جنبه عملی مذهب اهل بيت)ع(  استـ  نتوانست دوام بياورد لذا در 
این كشورها مردم از نظر عملی، طبق مذهب "مالك" عمل می كنند ولی از نظر 

اعتقادی، تمام آموزه هایشان مبتنی بر عقاید مکتب اهل بيت)ع( است.

اسالم آفريقا، 
اسالم اهل بيتی است

»حجت االسالم والمسلمین مجید حكیم الهي« از چهره هاي بارز تبلیغ اسالم 
در آفریقا است. وي از سال 1373 برای اداره حوزه های علمیه اهل بیت)ع(  به 
غرب آفریقا رفت و 10 سال در این منطقه به فعالیت مشغول بود. او طي این 
دهه، چندین مدرسه و حوزه علمیه و نیز یك دانشگاه تأسیس كرد. همچنین 
عده كثیري از مردم این منطقه با مكتب و معارف اهل بیت)ع( آشنا و جمع 
زیادي نیز به دست ایشان مستبصر شدند.

ایشان هم اكنون به عنوان »معاون ارتباطات و بين المللی جامعة المصطفی 
العالمية« به خدمات علمي و فرهنگي خود ادامه مي دهد.
با توجه به نزدیكي ایشان با فعالیت های شیعیانـ  اعم از شیعیان بومی و 
مستبصرـ   در غرب آفریقا، گفتگوي زیر را با ایشان ترتیب دادیم:
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ـ   مي توانید نمونه هایي را بیان كنید؟
ـ البته؛ مثالً آنها نسبت به توسل، شفاعت و دیگر آموزه هاي مذهب اهل بيت)ع( 
فوق العاده پایبندند و به ائمه معصومين و چهارده معصوم ما متوسل می شوند. یا 

اینکه در ابيات و اشعار محلي شان از چهارده معصوم)ع( به اسم یاد می كنند.
 

ـ   این توسالت فقط مخصوص صوفی هاي آفریقا نیست؟ 
ـ نه، اصال خاص صوفيان نيست بلکه یك اعتقاد عمومي است. 

ـ  نمونه هاي دیگري هم سراغ دارید؟ 
ـ بله؛ در شمال كشور "مالی"، هم مرز با "الجزایر"، شهري به نام "تُمبوكتو" وجود 
دارد كه در آن كتاب هاي اصول كافی، مختصر نافع و نهج البالغه با هفتصد سال 

قدمت وجود دارد. 
در همين كشور در شهر "گاو" تعداد زیادی شيعة بومي پيدا كردم كه بيش 
از هشتصد سال قدمت دارند و اثنی عشری هم هستند. وقتی از آنها پرسيدم: 
»شما با كجا در ارتباط هستيد و از كدام مرجع، تقليد می كنيد؟« گفتند: »نحن 
منقطعون عن العالم االسالمی، ال احد ینظر الينا و ال ننظر الی احد«! یعني 

متأسفانه با جهان اسالم هيچ رابطه اي نداشتند. 
از  زیادي  كرامات  و  فضایل  مناقب،  آفریقا  غرب  محلی  اشعار  و  ابيات  در 
اميرالمؤمنين)ع( وجود دارد. گاهی معجزاتی را به آن حضرت نسبت می دهند 

كه حتی در كتاب های ما هم پيدا نمی شوند! 
می دانيد كه فرهنگ، زایيده یك روز و دو روز و یك سال و دوسال نيست. آنها 
در فرهنگشان وقتی می خواهند كسی را خيلی مدح كنند به او صفاتي همچون 
"بدر علی" مي دهند. وقتي كسی را می خواهند به شجاعت بستایند و تعریف و 

تمجيد كنند می گویند "خيبر علی، خيبر علی". 

ـ  سنی ها یا شیعه ها؟ 
ـ سنی ها. اهل سنت هرگاه صاحب فرزند دوقلوي پسر بشوند بالاستثناء نام آنها 
را  "حسن" و "حسين" می گذارند. حتي اگر ده بار خداوند متعال به آنها فرزند 
دوقلو عنایت كند، ده تا حسن و حسين می گذارند و می گویند: "حسن اول، 
حسين اول"، "حسن ثاني، حسين ثاني"، "حسن رابع، حسين رابع" الي آخر. 
من خودم دوستي داشتم كه نام او "حسن خامس" بود؛ یعنی والدینش حداقل 
پنج تا دوقلو داشته اند و نام آنها را حسن و حسين گذاشته اند. درميان زن ها هم 

نام "فاطمه" بيشترین اسم است.
شمایل متعدد از اميرالمؤمنين)ع( و ائمه معصومين)ع( با  قدمت های زیاد وجود 
دارد كه اگرچه صحيح نيستند، اما نشان دهنده رگه ها و زیربنای دیني آنهاست 

كه ریشه در مذهب تشيع دارد.
اعتقاد به زیارت قبور، توسل، اعتقاد به شفاعت، اعتقاد به اولياء خدا، درخواست 
دعا از بزرگان دین و ... نشانه هاي دیگري از این مسأله است. همچنين احترام 

زیادی كه براي "سادات" قائل هستند.

ـ  مگر غیر از مصر و مغرب، در غرب آفریقا هم سادات هستند؟
ـ بله آنجا هم سادات وجود دارند و به آنها "شریف" گفته مي شود. مثالً در سنگال 

تعدادي از شرفا وجود دارند. سادات زیادي هم در كشور مالی هستند كه به آنها 
"حيدره" گفته مي شود.

اعتقاد این آفریقایي هاي سني به سادات بسيار زیاد است و واقعاً هم به این 
اعتقاد پایبندند. حتي اگر سيدی فرزند آنها را بکشد از او انتقام نمی گيرند و او 
را قصاص نمی كنند. اگر یك سيد به خانه آنها بياید ولو یك سال، دو سال یا ده 
سال بماند شبانه روز به او خدمت می كنند و به اصطالح از گلوي خود باز می كند 
و به او می دهند. حتي فرزندان خود را نذر سادات می كنند. هرگاه مریض شوند 

زیرپوش یك سيد را برای شفا به مریضشان می پوشانند. 
این  نمونه هایی كه عرض كردم همه حکایت از یك حقيقت می كنند و آن 
این است كه مذهب، دین و ایمان مردم آفریقا، برگرفته از مذهب اهل بيت)ع( 

است. 
با اینکه از نظر فقهی، مالکي هستند، تا همين چند سال اخير اجازه نمی دادند 
كف مساجدشان كاشی یا سيمان شود و می گفتند باید ماسه یا رمل باشد تا 
روی خاک سجده كنيم. اگر به روستاهای آنها بروید مي بينيد كه بيرون مسجد 
را سيمان می كنند ولی داخل مسجد و محل نماز را می گویند باید خاكي باشد. 
بعضی جاها هم كه حصير پهن می كنند محل سجده را خالي مي گذارند و 

مي گویند باید خاک باشد. عادت و سنتشان هم این است كه بعد از نماز به 
پيشانی خود دست می كشند گویي كه آن را پاک مي كنند. از این حركت معلوم 
می شود كه آنها روی خاک سجده می كرده اند و پيشانيشيان خاكی می شده بعد 

آن را پاک می كرده اند و این عادت هنوز باقی مانده است.
در "مومباسا" در شرق آفریقا دیدم كه "روز 13 رجب" برایشان خيلي محترم 
است در حالي كه نمی دانستند در این روز چه واقعه ای اتفاق افتاده است. شب 
13 رجب را مثل شب قدر گرامي مي داشتند و تا صبح عبادت می كردند و 

حرمتی خاص برای این شب قائل بودند.
بعضی از آنها اشعاری در مدح اميرالمؤمنين)ع( به عربی حفظ بودند و آنها را 

مي  خواندند ولی معنی آن را نمی فهميدند. 
در كشور سنگال گروهی سني به نام "مهدیه"  هست كه مانند ما قائل به وجود 
و حيات امام زمان)عج( هستند. آنها حتی سردابی دارند كه درآن چشمه  آبي 
هست و می گویند امام مهدی در این جاست. البته تفاوت هایی با ما دارند ولی 

اعتقادشان به مهدی غایب شبيه ماست.
یا در" مالی"، سميناری تحت عنوان "المهدی طاووس اهل الجنه" برگزار كردیم 
كه بزرگ ترین علمای اهل سنت منطقه دراین سمينار شركت و در دفاع از 
عقيده مهدویت سخنرانی كردند و تمام مباني اهل بيتي را از كتب قدیمی 

سجده بر خاك، احترام 
فوق العاده به سادات، توسل 
به چهارده معصوم نامه هاي 
اهل بیتي، نشانه هاي بلند 
فرهنگ تشیع در بین اهل سنت 
آفریقا است.
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خودشان مطرح نمودند.
خودم در برخي كتب قدیمي غرب آفریقا دیدم كه بزرگان آنها به فرزندانشان 
وصيت كرده بودند: »شما در شهری كه در آن ُمبغض علی بن ابی طالب هست 
اصالً نزول نکنيد و از آن شهر عبور كنيد«. اینها همه رگه های مذهب اهل بيت)ع( 

است. لذا اینها همه می گویند ما شيعه بودیم ولي خودمان نمی دانستيم .
یا مثالً در مورد عاشورا؛ در سنگال یك موقعی روز عاشوراـ  مطابق روایات جعلي 
بني اميه ـ روز جشن و سرور بود ولی امروز عاشورا در بين مسلمانان روز عزا و 

تعطيل است. در كشور "نيجر" هم روز عاشورا تعطيل رسمی است. 

ـ   وهابي ها با این سنت ها مخالفت نمي كنند؟
ـ چرا، ولي موفقيت چنداني ندارند. وهابيت و سلفی گری با شيوه های مختلف 
وارد منطقه شد و شروع به فعاليت كرد ولي به خاطر همين ریشه ها موفقيت 
چنداني به دست نياورد. هنوز هم با مخالفت های شدیدی از جانب مردم و علما 
مواجه است و ناموفق ترین فرقه در آفریقا است و نتوانسته هيچ جای پایی پيدا 

كند. 
در یکی از كشورها یکی از بزرگان اهل تسنن به من گفت: »علما و  مردم ما 
قلوبهم معکم و لکن لسانهم مع الوهابية النهم یأخذون منهم«. یعني چون 
از وهابي ها پول می گيرند زندگی شان هماهنگ با آنها است ولي قلوبشان با 

شماست. و مي دانيد كه كسی نمی تواند قلب مردم را تغيير دهد.
بنابراین این كه گفته شده است تشيع، مذهبي ایرانی است یا اینکه مذهبی 
جدید در آفریقا است این كذب محض است. این سخن، سخن علمای آفریقایی 

نيست؛ آفریقایی ها هرگز به این مسأله اعتقاد ندارند.

ـ  ولي انقالب و ایران هم در رشد این تشیع بومي نقش داشته اند؟
ـ بله؛ در دو دهه ی اخير با توجه به همت بزرگان دین در نشر و گسترش علوم 
و معارف اهل بيت)ع( و معرفی این مذهب به مردم در سراسر جهان، گرایش 
فوق العاده ای نسبت به شناخت مذهب اهل بيت)ع( در سطوح مختلف جامعهـ  
خصوصاً در قشر تحصيل كرده ـ به وجود آمده است. ما هرگز به دنبال اینکه 
كسي را شيعه كنيم نبوده ایم تنها حقایق مذهب اهل بيت)ع( را بيان مي كنيم و 

مردم خودشان تصميم مي گيرند.
غير از انقالب اسالمي ایران، حوادث اخير عراق نيز نام مقدس تشيع را روی 
آنتن برد و همه كنجکاو شدند كه ببينند فرقه ی شيعه چه فرقه ای است. سپس 
جریانات حزب اهلل لبنان سبب شد كه مردم نسبت به این مذهب ابراز احساسات 

بيشتری كنند و طالب شناخت این گروه شوند. 
سياهپوست  یك  كه  مزروعی«  »دكتر  نام  به  شخصي  كه  دارم  خاطر  به 
آفریقایي ـ آمریکایي و استاد دانشگاه هاي آمریکا است براي سمينار به دانشگاه های 
افریقا دعوت شده بود و با موضوع "بيداری اسالمی" سخنرانی هاي طوالني انجام 
مي داد و حدود دو هزار نفر دانشجو هم در هر جلسة او شركت می كردند. او 
در این سخنراني ها مي گفت: »امروز تمام مسلمانان دنيا بيدار شده اند و دشمنان 
اسالم  و استکبار از این بيداري می ترسند«. بعد ریشه یابی مي كرد كه این 
بيداری اسالمی از كجاست؟ مي گفت: »در سراسر دنيا، آزادیخواهان و انقالبيون 
زیادی وجود داشتند؛ مثل "نلسون ماندال"، "چه گوارا" و امثال اینها. ولی این 

افراد تنها خود را به خطر انداختند. وقتي آنها در ميدان مبارزه بودند زن، بچه یا 
خانواده آنها در هتل هاي آمریکا و اروپا استراحت مي كردند. تنها كسي كه نه تنها 
خود، بلکه زن و بچه  و عزیزان خود را نيز در معرض خطر قرار داد "حسين بن 
علي" بود كه تاریخ مثل او را سراغ ندارد«.  این استاد آمریکایي كه البته شيعه 
هم نيست می گفت: »روح اسالم خواهی و مبارزه طلبی نمی تواند مبدئی داشته 
باشد مگر "مبدأ حسيني". تنها مبدأ حسينی است كه می تواند به انسان، روح  و 
حركت بدمد و خروش و جوشش بدهد«. بعد هم اضافه مي كرد: »این روح جدید 
آزادیخواهی كه امروز در فلسطين به وجود آمده است از خود آنها نيست چون 
مبارزه فلسطين امروز شروع نشده بلکه بيش از پنجاه سال است كه آنها مبارزه 
می كنند. ولی مبارزه امروزشان با گذشته فرق می كند، چرا كه اینها این شيوه 
مبارزه را از لبنانی ها آموخته اند. لبنانی ها نيز از خودشان نيست بلکه آنها هم این 
روح مبارزه را از امام حسين)ع( گرفته اند، چون تنها او بود كه با تمام وجود، 
خودش را قربانی كرد«. لذا ایشان می گفت: »فلسطينی ها گرچه از نظر احکام 
شریعت سني اند ولی اعتقاد و منششان، منش شيعی و حسينی است« و اضافه 
مي كرد: »در آفریقا هم مردم بدون آنکه بدانند، شيعه هستند و همه شان پيرو 
اهل بيت)ع( و پيرو امام حسين اند. ولی چون فقه امام حسين)ع( به آنها نرسيده 

است دست بسته نماز می خوانند واال همه اهل بيتی هستند«.
پس ایران یا حزب اهلل لبنان و یا حوادث عراق، فقط عواملي بوده اند كه موجب 

فهم شيعی و استقبال از دانستن معارف اهل بيت)ع( در سراسر دنيا شده اند.

ـ  این موج را چه آفاتي تهدید مي كند؟
به وجود آمده  این موج شيعه طلبی وشيعه شناسی، دو حركت  ـ در مقابل 
است؛ یك حركت كه جهان غرب آن را شروع كرده و عبارت است از "تأسيس 
كرسی های شيعه شناسی در دانشگاه های غرب" و حركت دوم "اقدامات منفي 

وهابي ها".
شما اگر با فعاليت دانشگاه هاي غرب ـ  از جمله انگلستان كه من دو سال آنجا بودم 
ـ آشنا باشيد، بوضوح تالش آنها براي شناخت شيعه را مالحظه مي كنيد. مثال 
در دانشگاه "برک برک )بریك بك( لندن"، دانشگاه "سَوز" و دانشگاه "بيرمنگام" 
كرسی هاي شيعه شناسی تأسيس شده است. در بعضی از این دانشگاه ها اصاًل 
رشته شيعه شناسی وجود دارد. بعضی از اینها كه نتوانستند به شکل مستقل 
كرسی شيعه شناسی تشکيل بدهند با مراكز دیگر مشتركاً این كرسي را دایر 
كرده اند. غير از كرسي ها و رشته های دانشگاهی، مراكز و مؤسساتي كه دوره های 
كوتاه مدت شيعه شناسی برگزار مي كنند هم بسيار زیاد هستند. جالب اینکه 
بزرگ ترین دانشگاه شيعه شناسی در "تل آویو" در سرزمين هاي اشغالي است و 

تعداد كتاب هایي كه وهابي ها به گامبیا فرستادند از تعداد 
جمعیت آن بیشتر است!
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بهترین مقاالت در معرفی شيعه، مقاالتی است كه توسط همين دانشگاه منتشر 
می شود و این دانشگاه حتي از طریق فروش این مقاالت، درآمد بسيار زیادی 
دارد. بدیهي است كه غرب مي خواهد این مذهب را بشناسد و تحليل بکند تا 

بتواند متناسب با آن موضع گيری كند.
جریان دوم كه به وجود آمده و احساس خطر كرده "جریان وهابيت" است. اینها 
هم نتوانستند این روح گرایش به مذهب اهل بيت )ع( را در جاهای مختلف 
تحمل كنند و نتوانستند با این واقعيت موجود هم گامی و  همراهی داشته 
باشند. از خرد صحيح هم برخوردار نبودند، لذا بنای مخالفت گذاشتند و در 
مقابل این موج ایستادند. در این مخالفت هم راه كارهای متفاوتی را در پيش 
گرفتند. یکی از این راه كارها ارسال كتاب با حجم بسيار وسيع و كانتينر كانتينر 
است. مثال تعداد كتاب هایي كه به همين گامبيا فرستادند از تعداد جمعيت این 

كشور بيشتر است! 
راه كار دوم آنها این است كه بزرگان شيعه را با مبالغ سنگين بخرند ولی در هيچ 

موردي موفق نبودند.
كار سوم صدور فتوا از بزرگان وهابيت عليه تشيع است.

راه كار بعد، اقدامات سياسی است. با توجه به نفوذ و پول زیادی كه عربستان 
هزینه مي كند حركت وهابيت در برخی كشورها فعال شده و در یکی دو سال 
اخير شدت پيدا كرده است. سابقا بخش تبليغی و دینی وهابيت مشغول به 
كار بود ولی امروز دولت عربستان هم با این حركت همراه شده و به آن كمك 

می كند.

ـ  دلیل ورود به این فاز سیاسي چیست؟
ـ به این دليل است كه عربستان جایگاه خود را در عراق از دست داده و در لبنان 
هم پایگاه مستحکمی ندارد؛ در فلسطين هم مفتضح شده است؛ در پاكستان هم 
كه یك شيعه ریيس جمهور شده است كه در تاریخ پاكستان سابقه ندارد. هر 
كجا كه عربستان روی آن حساب می كرد را اینك از دست داده است. در سطح 

بين الملل هم با توجه به قضایای 11 سپتامبر، شکست خورده ای بيش نيست. 
آمریکا و اروپا هم هرچند بظاهر با عربستان تعامل دارند ولی در واقع با این كشور 
نيستند. لذا عربستان امروز به لحاظ سياسي یك ورشکسته به تمام معناست. 
بنابراین به دنبال این است كه یك پایگاه و جایگاه در سطح بين الملل برای خود 
پيدا كند و  این پيدا كردن پایگاه را در بيرون راندن رقيب تشخيص داده است، 
یعني مي خواهد رقيب را خارج كند تا خودش جا پيدا كند. بزرگ ترین رقيب 
خود را هم "مذهب اهل بيت)ع(" می داند، چون عربستان نه قدرت نظامی دارد، 
نه قدرت سياسی، و  نه وجهه بين المللی. فقط می تواند یك قدرت مذهبي باشد، 

لذا با حربه مذهب وارد درگيري شده است. 
یك مسأله دیگر هم ترس شدیدي است كه از رشد روزافزون مکتب اهل بيت)ع( 
دارند. اجازه بدهيد نام نبرم ولي چند نفر از رؤسا و علماي بزرگ وهابی را 
مي شناسم كه ميليون ها دالر از عربستان گرفته  و خرج كرده اند ولي فرزندانشان 
شاگرد خود بنده بوده و شيعه شدند. یا اینکه از آقای »عمرو موسی« ریيس 
اتحادیه عرب پرسيدند: »نظر شما درباره حسن نصراهلل چيست؟«   گفت: 
»چه بگویم وقتی كه وارد منزلم می شوم و دختر كوچکم به طرفم مي دود و 
می گوید: "بابا! بابا! بيا تلویزیون را نگاه كن، ببين سيد دارد سخنراني مي كند" 
من می خواهم اخبار ببينم ولي دخترم نمي گذارد و می گوید آن كانال را ببين 

سيد صحبت مي كند«. آنها از این می ترسند. 

ـ با توجه به مسائلی كه فرمودید به نظر شما استراتژی صحیح در 
برخورد با این گونه موضع گیري ها در گامبیا و مثل گامبیا چه است ؟ 

ـ قبل از این كه جواب شما را بدهم این نکته را عرض كنم كه "این مسأله هم 
به نفع شيعيان تمام می شود" و من در این رابطه تجربه هم دارم: 

از  اهل بيت)ع( در یکي  التحصيالن مدرسه  فارغ  و  ما  از شاگردان  نفر  چند 
كشورهاي آفریقایي  مدرسه ای تأسيس كردند. وهابی ها وقتي كه متوجه شدند 
این مدرسه راه اندازی شده آمدند در كنار این مدرسه چادري زدند و شروع 

پس شما امیدوارید كه 
فشارهاي جدید به شیعیان به 
نفع تشیع تمام شود؟

ـ من مطمئنم كه یقیناً به نفع 
شیعه تمام مي شود.
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كردند با پول دادن و غذا دادن مردم را جمع كنند، بعد هم سخنران های قوی و 
قهاری را آنجا دعوت  كردند تا عليه تشيع سخنرانی كنند و در این سخنراني ها 

تهمت های زیادی به مذهب تشيع زدند. 
من به آنجا رفتم. وقتی به مدرسه رفتم، مدیر و اساتيد مدرسه می ترسيدند و 
می گفتند: »آقا زود از اینجا بروید ممکن است به شما آسيب برسانند یا حتي 
شما را بکشند«!! من جواب دادم: »اتفاقاً این كارهاي آنها به نفع ما تمام مي شود؛ 
چون این تبليغات آنها عليه شيعه، باعث می شود كه مردم اسم این مکتب را 
بشنوند. مردم عقل دارند و می خواهند ببينند تشيع چيست و شيعه كيست؟ 
آنها یقيناً محلی برای شناخت مذهب اهل بيت)ع( پيدا نمی كنند إال همين جا و 
وقتی می آیند پيش شما و با حقيقت شيعه آشنا مي شوند، به شما گرایش پيدا 
خواهند كرد. این همان كالم امام رضا)ع( است كه: »فان الناس لو علموا محاسن 
كالمنا التبعونا ـ اگر مردم سخن ما را بشنوند بي شك از ما پيروي مي كنند« 

)عيون اخبار الرضا)ع(ـ  370/1(.
از این مسأله یك هفته گذشت. تا پيش از آن، فقط نوجوانان به حوزه علميه 
اهل بيت)ع( ما مي آمدند و دانشجویان از آن استقبال نمي كردند؛ ولي بعد از این 
كار وهابي ها، دانشجوها هم به حوزه گرایش پيدا كردند، چون دانشجوها روحيه 
جستجوگری و پرسش گری دارند. در همان مدرسه، كتابخانه اي بود كه روزي 
چند نفر بيشتر مراجعه كننده نداشت اما بعد از این حادثه، دیگر برای پاسخگویی 
جا نداشتيم و هر روز كتاب های زیادی را برای فهم و درک مذهب اهل بيت )ع( 
از ما درخواست می كردند. عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد. این جریانات 

اخير هم به خواست خدا به نفع ما تمام خواهد شد.

ـ پس شما امیدوارید قضیه گامبیا به نفع تشیع تمام شود؟ 
ــ یقيناً به نفع ما تمام می شود. ضمن اینکه بسياري از دولتمردان آنها هم 
انسان هاي عاقلي هستند. مثالً در یکي از این كشورها، زماني كه حركت هاي 
شيعي سرعت گرفته بود وهابي ها رفته بودند پيش رئيس جمهور وقت و گفته 

بودند: »شيعيان دعال كميل برگزار مي كنند و روز عاشورا هم مراسم مي گيرند، 
اگر به داد نرسی و كاري نکني، شيعيان كشور را تسخير خواهند كرد!« و خالصه 
باید جلوی آنها گرفته شود و خيلی تبليغات كرده بودند. ولی رئيس جمهور، آدم 
عاقلی بود. ابتدا از علما تقدیر و تشکر كرده بود. بعد گفته بود: »شنيده ام كه اخيراً 
مراكز فروش مشروبات الکلی در كشور زیاد شده است؟« گفتند: »بله زیاد شده و 
ما خيلی ناراحتيم«. گفته بود: »شنيده ام مجالس فساد و فحشا زیاد شده، درست 
است«؟ گفتند: »بله درست است«! پرسيد: »آیا خواندن مصيبت حسين سبط 
و دعا كردن حرام است؟« گفته بودند: »نه حرام نيست«. ریيس جمهور در آخر 
به آنها گفت: »حال سؤال من از شما این است كه چطور به فکر راه حل برای آن 
مشکالت نيفتادید و احساس خطر نکردید اما از شيعيان احساس خطركردید؟ 
در حالي كه آنها نه مشروب مي خورند و نه فساد مي كنند بلکه فقط دعاي كميل 
مي خوانند  و براي سبط نبي)ص( عزاداري مي كنند. چطور نسبت به آن همه 
فساد كاري نمي كنيد ولي نسبت به این مسأله احساس تکليف دارید؟« علماي 

وهابي از این حرف خجالت كشيده و رفته بودند .
پيام من به "شوراي عالي اسالمي گامبيا" این است كه این كشور ـ  با توجه به 
جغرافيا و سواحلش ـ یکی از مراكز فساد است كه افراد بدكارة اروپایی برای 
عيش و نوش هر سال مدتی را به این كشور می روند و جوانان آنجا را به فساد 
می كشانند. با این حال و در صورتي كه مراكز فروش مشروبات الکلی هم هر روز 
بيشتر می شود و مراكز فساد و فحشا و منکرات رشد پيدا می كند و رو به فزونی 
است، سؤال من این است كه چرا علمای وهابی و این شورا در برابر این همه 
منکرات احساس خطر نکردند و یك سطر ننوشتند و چاره اي براي این همه  
مردان و زنان گامبيایی كه توسط اروپایی ها به انحراف و فساد كشيده می شوند 
نمي اندیشند و كاري نمي كنند اما دربرابر مذهب اهل بيت)ع( كه برخاسته از متن  
اسالم اصيل است احساس خطر می كنند و اطالعيه و فتوا صادر می كنند. آیا 

پيروي از اهل بيت)ع( حرام است؟
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ـ  لطفاً در پایان این گفتگو كمي هم درباره دانشگاهي كه در غنا تأسیس 
كرده اید بفرمایید.

ـ این دانشگاه با تمامي استانداردهای الزم به عنوان "دانشگاه اسالمی غنا" 
تاسيس شد. در این دانشگاه رشته های "مطالعات ادیان"، "مدیریت"، "اقتصاد"، 
"حسابداری" و "امور مالی" تدریس مي شود. رشته های "حقوق"، "خبرنگاری" و 

"IT” نيز در حال راه اندازی است. این دانشگاه حدود 800 نفر دانشجو دارد.

ـ دانشجویان این دانشگاه شیعه هستند؟
ـ همه نه. دانشجویان این دانشگاه هم شيعه هستند و هم سني. حتی دانشجویان 
دانشجو   مليت  نژاد،  از مذهب،  با قطع نظر  دانشگاه  این  داریم.  مسيحی هم 

مي پذیرد.

ـ  سرفصل هاي این دانشگاه  مطابق خود آن كشور است یا اینكه مسائل 
اسالمی هم تدریس می شود؟ 

تنظيم  را شبيه درس هاي حوزوي  ادیان"  "مطالعات  ـ سر فصل هاي رشته 
كرده ایم ؛  اما سر فصل های رشته هاي دیگر همان سرفصل هایي است كه در آن 
جا وجود دارد و از دانشگاه های انگلستان و آمریکا اخذ شده است. البته براي 
این رشته ها هم دروس اسالمیـ  مثل قرآن، معارف، زبان عربی، اخالق، تاریخ، 
اقتصاد اسالمی و بانکداری اسالمی ـ  تدوین كرده ایم كه دانشجویان ملزم به 

گذراندن آنها هستند.

ـ  مدرك این دانشگاه در آنجا مورد قبول است؟ 
ـ بله؛ مدركی كه آنجا ارائه می شود مدركی است كه در تمام دنيا مورد قبول 

است.

ـ  و در رابطه با حوزه علمیه غنا؟
ـ در غنا نيز حوزه اهل بيت )ع( را داشتيم كه 120 طلبه داشت. حدود چهار سال 

هم من مدیریت آن حوزه را به عهده داشتم.

ـ  و سخن آخر؟
ـ الزم است كه از مجمع جهاني اهل بيت)ع( تقدیر و تشکر كنم به خاطر 
راه اندازی خبرگزاری اهل بيت)ع(ـ  ابنا ، كه به موضوعات مربوط به جهان تشيع 
می پردازد. من وقتی آفریقا بودم همچنين وقتی انگلستان بودم معموالً از این 
خبرگزاری استفاده می كردم. واقعاً جای چنين خبرگزاری خالی بود كه با این 
حجم فعاليت، به مباحث و اخبار مربوط به جهان تشيع بپردازد. االن در كشور، 
روزنامه ها، سایت ها و وسائل ارتباط جمعي مثل رادیو و تلویزیون حضور دارند 
اما یك سری اخباری كه پيشرفت های جامعه تشيع در كشورهای مختلف را در 
داشته باشد معموالً در رادیو و خبرگزاری ها منعکس نمی شود كه این كار  را 

خبرگزاري مجمع انجام مي دهد.

ـ   از وقتي كه در اختیار ما گذاشتید متشكریم.
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ريشهها 

مصر
 Egypt

»اهل بيت رسول اهللـ  عليهم السالمـ   تاریخ جهاد در اسالم را ساخته اند. یکي 
از این قهرمانان جاوید تاریخ، سيدالشهدا، حضرت اباعبداهلل الحسين)ع( است. 
وي براي حاكميت كلمه الاله االاهلل، مجاهدت كرد. حسين فرزند مصطفي و 
خدیجه، پسرعلي و فاطمه و برادر حسن مجتبيـ  عليه السالمـ  است و اسالم 

از جهاد او زنده است«.
این جمالت را چندسال قبل، »شيخ محمد فرحات« امام مسجد االزهر در 
سالروز تولد حضرت امام حسين)ع( و در خطبه اول نمازجمعه بيان داشت. مردم 
مصر ميالد اباعبداهلل را در 28 ربيع الثاني جشن مي گيرند. امام جمعه االزهر، 
خطبه اول نماز را به معرفي خصائل الهي اهل بيت عليهم السالم و حضرت 
امام حسين)ع( و خاندان مکرم وي اختصاص داد. وي با استناد به روایات نبوي 
گفت: »دوستي با فاطمه)ع( دوستي با پيامبر)ص( و دشمني با فاطمه، دشمني 
با پيامبر است«. امام جمعه االزهر با اشاره به روز محشر گفت: در این روز ندا 
درمي رسد كه »اي اهل محشر دیده ها را ببندید، چون فاطمه مي خواهد عبور 

كند. پس فاطمه به همراه70 هزارتن از فرزندان خود عبور مي كند«.

محبت اهل بيتـ  عليهم السالمـ  از قرن ها پيش، حتي قبل از دوران فاطميان، 
با قلب و جان مردم مسلمان مصر عجين شده است. سابقه این امر به دوره صدر 
اسالم و دوران فتح مصر به دست سپاه اسالم بازمي گردد. در این سپاه، جمعي 
از دوستداران حضرت علي )ع( نظير »ابوذرغفاري«، »مقداد بن اسودكندي« 
و »ابوایوب انصاري« حضور داشتند. این عده آشکارا به والي علي مرتضي)ع( 
اهتمام داشتند و به دعوت مردم به سوي علي)ع( معروف بودند و هيچ گاه و در 

هيچ جایي از فراخواندن مردم به وال و محبت آن حضرت بازنمي ایستادند.1

ِمصر كشوری ا ست با مساحت 869/980 كيلومتر مربع و جمعيتی حدود 75 ميليون 
نفر، واقع در شمال شرقی آفریقا. شبه جزیره سينا كه در قاره آسيا قرار دارد نيز بخشی از 
قلمرو این كشور است. این كشور از شرق با ليبی، ازجنوب با سودان و از طریق صحرای 
سينا با فلسطين همسایه است. پایتخت این كشور "قاهره" و زبان رسمي آن، عربی است.

این كشور نزد عبرانيان به "مصرائيم"  موسوم بوده و یونانيان هم از عهد هومر آن را 
"اجيپ توس" می ناميده اند. مردم قدیم آن دیار به موجب كتاب عهد عتيق از اوالد 
مصرایم بن حام بن نوح می باشند. نژاد مصریان، عربی نيست؛ بلکه  قبطی بود و واژه 
EGYPT كه در زبانهای اروپایی برای مصر به كار می رود ، با كلمه قبطی در ارتباط 
است. 
مصر یکی از پرجمعيت  ترین كشورهای آفریقایی و خاورميانه است و اكثریت قریب به 
اتفاق مردم آن مسلمان اند و در كنار رود نيل زندگی می كنند. حدود نيمی از جمعيت 
مصر، شهرنشين هستند كه بيشتر آنان در دو شهر بزرگ قاهره و اسکندریه و حومه آن ها 
زندگی می كنند.

مصر تا مدت ها تحت الحمایه انگلستان بود ولی پس از جنگ جهانی اول مستقل گردید. 
این كشور از نظر سياسی و فرهنگی یکی از مهم ترین كشورها در جهان عرب و خاورميانه 
است و بسياری از اتباع مصر به ریاست سازمان های بين المللی ملی و منطقه ای رسيده اند.

تشيع مصر؛
 قبل از خالفت علي)ع(
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مؤلف كتاب تاریخ شيعه مي نویسد: »گزاف نيست اگر بگویيم تشيع در همان 
روزي كه اسالم وارد مصرشد به مصر راه یافت«.2 برخي انتصاب »محمدبن 
ابي بکر« ازسوي حضرت علي )ع( به امارت مصر را از دالیل عالقه مردم به آن 
حضرت و آل او دانسته اند اما شواهد تاریخي نشان مي دهد كه حتي قبل از 

خالفت علي)ع( نيز قلوب مسلمانان مصر مملو از عشق به ایشان بوده است.
یکي از دالیل رواج تشيع علي)ع( در مصرـ  پيش از آن كه آن حضرت به مقام 
خالفت برسد ـ »مطلب مقریزي« است. وي مي گوید:»قيس بن سعد انصاري 
به سوي مصر گسيل شد و در ربيع االول سال 37 بر مصر درآمد مردم مصر در 
آن روزها از لشگر و سپاه علي)ع( بودند«.3 »ابن اثير« نيز درباره حوادث سال 
36ـ پس از گزارش خطبه و سخنراني نماینده حضرت علي)ع( كه مردم را براي 
بيعت با آن حضرت دعوت مي كرد، مي نویسد: »مردم برخاستند و به آن حضرت 
بيعت خود را اعالم كردند و مصر سامان یافت و علي)ع( كارگزاران خود را برمصر 
گماشت«.4 همانگونه كه گفته شد، گماردن محمدبن ابي بکر و قيس جهت اداره 
مصر و عشق ایشان به پاسداري از حریم اهل بيت عليهم السالم باعث آشنایي 
بيشتر مردم با فضایل آن بزرگان و افزایش نفوذ معنوي تشيع در آن سرزمين 
شد. پس از به قدرت رسيدن »عمرو بن عاص« ـ كه مردي خبيث و مخالف 
خاندان پيامبر بودـ  فعاليت گسترده اي در مصر براي دورساختن مردم از اهل 
بيت عليهم السالم صورت پذیرفت. بسياري كشته و زنداني شدند و شماري 
تبعيد گردیدند. اما با آن همه خصومت، دوستان حضرت علي)ع( فراوان بودند.

مقریزي مي گوید: »وقتي علي عليه السالم به شهادت رسيد و معاویه در حکومت 
خود استقرار و استقالل یافت سربازان و اشراف مصر عثماني بودند، اما بسياري از 

مردم آن از دوستان علي)ع( به شمار مي رفتند.«5
دوران حکومت امویان براي شيعيان و دوستداران اهل بيت عليهم السالم بسيار 
تلخ و مالل آور بود. در این دوران، سب و دشنام علي)ع( رواج یافت و دوستان 
وي در انزوا قرارگرفتند. اینان اگرچه به صورت علني قادر به حمایت از خاندان 
پيامبر نبودند، اما در دل والي آن عزیزان را زنده نگه مي داشتند و نسبت به ادامه 
راه آنان وفادار بودند. در دوران بني عباس نيز اینچنين بود، اگرچه این سلسله در 
اوایل حکومت خود با شعار خونخواهي امام حسين عليه السالم به ميدان آمد، 
اما پس از مدتي انواع ظلم ها و ستم ها را نسبت به علویان روا داشت و این آغازي 

برنهضت علویان عليه حکومت بني عباس بود.
نخستين علوي كه به مصر وارد شد و مردم با او بيعت كردند »علي بن محمدبن 
عبداهلل« از نوادگان حضرت امام حسن مجتبي)ع( بود6 وي تالش هایي براي 
احياي تشيع در مصر انجام داد، اما در مقابله با جور و ستم حکام بني عباس 
ناكام ماند. دیگر قيام هاي علویان در مصر نيز اگرچه باعث تقویت موضع شيعيان 
و خروج ایشان از انزوا شد، اما آن شوكت و جالل دوران خالفت حضرت علي 
بن ابي طالب)ع( را احيا نکرد. ظهور فاطميون در مصر آغازي مجدد برافزایش 
محبت اهل بيت)ع( در این سرزمين بود. فاطميان از فرقه اسماعيليان خاص 
بودند كه خود را از نسل حضرت زهرا)ع( مي دانستند و به همين دليل، سلسله 
خود را فاطمي ناميدند. پس از وفات امام جعفرصادق)ع(، پيروان آن حضرت به 
شش فرقه تقسيم شدند كه یکي از این فرقه ها، اسماعيليان خاص بودند. آنها 
اعتقاد داشتند كه پس از امام صادق)ع(، فرزند بزرگ ایشان یعني اسماعيل به 
امامت رسيده و مرگ اسماعيل را در زمان حيات پدر كه به سال 145 هجري 

فاطمیان، دانشگاه االزهر را با هدف تدریس فقه شیعه تأسیس 
كردند و نام آن را از اسم خوب زهرا)س( اخذ نمودند.

***
در دوران فاطمیان، مراسم جشن و عزاداري در ایام تولد و 
شهادت اهل بیت)ع( در مصر رواج پیدا كرد.

***
رییس دانشگاه االزهر مصر فتوا داد كه اهل سنت و جماعت 
مي توانند از فتاواي علماي شیعه جعفري پیروي كنند.
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روي داده است، انکار مي كردند. اینان در مورد اسماعيل مي گفتند: » او نمرده و 
نخواهدمرد و او مهدي قائم است كه براي نجات امت خود بازخواهدگشت«.7

از نسل  نام داشت كه خود را  المهدي«  نخستين خليفه فاطمي »عبيداهلل 
»محمدبن اسماعيل بن جعفرالصادق)ع(« و از ذریه حضرت فاطمه)ع( معرفي 
كرد. وي در سال 301 با تصرف »اسکندریه« نيت خود را براي فتح مصر آشکار 
كرد و سلسله فاطميان را در سال 308 در تونس تشکيل داد كه دامنه آن پس 

ازمدتي به مصر كشانده شد.
فاطميان خود را شيعه و محب اهل بيت)ع( مي دانستند وـ  عليرغم انحرافشان از 
مذهب صحيحـ  عالقه مند بودند از نام امام به جاي خليفه استفاده كنند تا قرابت 

خود را به شيعيان بيشتر نشان بدهند.
»عبدالمجيد الجندي« عضو شوراي عالي امور اسالمي مصر و مؤلف كتاب 
»االمام جعفرالصادق)ع(« درباره حکومت فاطميان و ارتباط آن با حضرت امام 
صادق )ع( مي نویسد: »امام صادق عليه السالم در تاریخ اسالم، یگانه امامي است 
كه عالم و دانشمند بود و تاریخ جهان برپایه اندیشه هاي دیني، فقهي، اجتماعي 
و اقتصادي ایشان استوار بود و براین اساس، دولتها و كشورهاي با عظمتي بنيان 
یافتند. مصر به یاد دارد كه پس از دوره فراعنه، باشکوه ترین حکومت تاریخ در 
همين سرزمين استقرار یافت كه قلمرو آن از سواحل اقيانوس اطلس تا خليج 
سوئز امتداد داشت این حکومت یعني فاطميان چنانچه به وسيله ارتشهاي ترک 

مهار نمي شد، قلمرو آن تا قله هاي هيماليا و قلب قاره آسيا امتداد مي یافت.«8
بن  »عبيداله  مي گوید:  فاطميان  خليفه  اولين  مورد  در  »دهخدا«  مرحوم 
محمدالفاطمي العلوي از فرزندان امام جعفرصادق)ع(، امام و مؤسس دولت 
علویين در مغرب و جد فاطميان در مصر است. در نسب وي اختالف است. 
وي در سليمه سوریه سکونت داشت، سپس بسياري از اصحاب خود را در 
مغرب پراكنده كرد تا ظهور امام زمان )مهدي( را بشارت دهند و مردم را بدو 

خوانند«.9
»اميرالمعزالدین هلل« اولين خليفه فاطمي بود كه موفق شد مصر را به تصرف 
درآورد. فرمانده سپاه وي به نام »جوهر« به این مهم نایل شد، در حالي كه 
قبل از وي لشگر فاطميان نتوانسته بود بر تمام مصر مسلط شود. فتح مصر در 
ـ.ق روي داد. المعزالدین هلل، قاهره را بنياد كرد و از این پس، قاهره  سال 358 ه
پایتخت مصر شد. وي اهتمام خاصي بر نشر تشيع در مصر نشان داد. در دوران 
حکومت وي، اذان به سبك شيعيان در مأذنه ها طنين انداز شد، در مسائل ارث، 
طالق، نماز جمعه و معامالت، فقه تشيع حاكم و مدح اهل بيت عليهم السالم 
گسترده شد. یکي از مهمترین كارهاي این دوره، تأسيس »جامع االزهر« بود. 
هدف از این عمل، تدریس فقه شيعه بود. نام این دانشگاه نيز از نام حضرت 

فاطمه زهرا)ع( اقتباس شده است.
»المعزالدین هلل این مدرسه بزرگ را تأسيس و جوهر و موقوفات عظيمي براي 
آن وضع كرد و خود او و خلفاي فاطمي موقوفات آن را توسعه دادند. همه این 
كوشش ها با این هدف مبذول شد كه فقه آل محمدصلي اهلل عليه وآله و مذهب 

تشيع در آن تدریس شود«.10
بنا به تصریح »جالل الدین سيوطي«، المعز پس از تسخير قاهره و كمك به 
قحطي زدگان این شهر، به ذكر مناقب رسول اهلل )ص( و اهل بيت عليهم السالم 
دستور داد. او به خطبا امر كرد كه به ذكر مناقب رسول اكرم)ص(، علي)ع(، 

فاطمه)ع(، حسن )ع( و حسين)ع( بپردازند.
»الحاكم بامرهلل« خليفه دیگر فاطميان بيش از اسالف خود به ترویج تشيع 
پرداخت. در زمان وي، دانشکده اي به نام »دارالحکمه« براي تدریس فقه و لغت 

تأسيس شد و بزودي مبدل به بزرگ ترین كتابخانه عصر خود گردید.
فاطميان علي رغم ترویج مذهب شيعه، به دیگر مذاهب نيز به دیده احترام 
مي نگریستند و دانشگاه االزهر مركز بحث و گفت وگو بين علماي اسالم از 

مذاهب گوناگون و حتي دانشمندان مسيحي با متفکران اسالمي بود.
مرحوم »سيف آزاد« در كتاب »تاریخ خلفاي فاطمي« شرح مبسوطي از مراكز 
علم و دانش فاطميان بيان مي كند و از جمله مي نویسد: » جامع االزهر نه فقط 
مركز دعوت فاطميان بود، بلکه علماي شافعي و حنفي و غيره هم در آن اجتماع 
مي كردند... فاطميان در علم و حکمت تعصب به خرج نمي دادند و در مقابل 

علماي شيعه و سني با گشاده رویي رفتار مي كردند.«11
»الحاكم بامراهلل فاطمي در زمان خود دو تن عالم مالکي را براي تعليم فقه 

دعوت كرد«.12
در دوره فاطميان، برپایي مراسم جشن و عزاداري در ایام تولد یا شهادت اهل 
بيت عليها السالم رواج پيدا كرد. زیارت و بوسيدن مقابر متبركه، توسل به ائمه 
عليها السالم و بویژه گراميداشت روز عاشورا گسترش یافت. وجود سه حرم 
متبرک در قاهره، یعني »مقام رأس الحسين عليه السالم«، » مرقد منسوب 
به حضرت زینب عليها السالم« و »مرقد سيده نفيسه«، عوامل اصلي افزایش 
محبت آل محمدصلي اهلل عليه وآله در جامعه مصر است. این حرمها امروز نيز 

زیارتگاه عاشقان اهل بيت عليها السالم هستند.
مشهد رأس الحسين عليه السالم، یکي از زیارتگاه هاي اصلي مسلمانان مصر 
است. آنها معتقدند سر مبارک حضرت امام حسين عليه السالم در این محل 
دفن شده است. مردم مصر در دوران فاطميون، این مکان را ارج و قرب فراوان 
مي داشتند و بویژه در روز عاشورا با برپایي عزاداري و نوحه خواني در كنار این 
مرقد و قرباني كردن شتر و گاو و گوسفند ارادت خود را نسبت به آن حضرت 
ابراز مي كردند. اگر چه پس از دوران فاطميان، این مراسم منسوخ شد، اما هنوز 
هم در روز عاشورا خطبا و ائمه جمعه بخصوص در مسجد االزهر پيرامون قيام 

خونين كربال سخن مي گویند و یاد شهداي عاشورا را گرامي مي دارند.
همچنين در ایام ميالد حضرت امام حسين)ع( سه شب در مصر جشن گرفته 
مي شود و فرقه هاي مختلف مذهبي از جمله بُهره ها، صوفيه و دراویش با برپایي 
آیين هاي جشن و سرور به شعر خواني و مدیحه سرایي در وصف آن حضرت 

مي پردازند.
امام حسين)ع(  بود كه در شب تولد حضرت  این  نگارنده  از توفيقات  یکي 
طبق سنت معمول مصر ) 28 ربيع الثاني( در قاهره بودم و شکوه و عظمت 
گراميداشت این روز را توسط عاشقان آن حضرت از نزدیك مشاهده كردم. 
در شب ميالد، ازدحام جمعيت چنان زیاد بود كه امکان ورود حتي به صحن 
مسجدي كه حرم در آن واقع است، ميسر نشد. فرقه هاي مختلف شيعه در كنار 
برادران اهل تسنن تا پاسي از شب، با مولودیه خواني و جشن نسبت به اهل بيت 
عليهم السالم ابراز محبت كردند. گروه زیادي از شيعيان بُهره)بُحره( كه مركز آنان 
در هند است و در مصر فراوان هستند، به همراه قطب بزرگ و رهبر دیني خود 
در این مراسم شركت كرده بودند. بسياري از آنان رنج سفر از هند را براي زیارت 
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رأس الحسين)ع( به جان خریده بودند. جمع كثيري از این افراد را زنان تشکيل 
مي دادند و حرم مدتي براي ایشان قرق بود تا بدون دغدغه زیارت كنند.

برخي مورخان معتقدند سر مبارک امام حسين)ع(، نخست در قدس شریف 
دفن بوده و بعداً به قاهره آورده شده است.

در این مورد، »مقریزي« مي نویسد: »افضل بن امير الجيوش« وقتي بر قدس 
دست یافت و وارد »عسقالن« شد، در آن جا خرابه اي بود كه سر حسين بن 
علي)ع( در آن مدفون بود. افضل این سر را از خاک بيرون آورد و آن را معطر 
ساخت و در ميان سبد و زنبيلي مخصوص در بهترین خانه اي كه در عسقالن 
وجود داشت، نهاد، و آن خرابه را بازسازي و آباد كرد. وقتي كارش در عمران 
و آبادي این ویرانه به پایان رسيد، رأس شریف را افضل برسينه خود حمل 
مي كرد و پياده آن را با خود برد تا به همين محلي كه در قاهره به مشهد رأس 
الحسين عليه السالم معروف است، رسانيد. حمل این سر از عسقالن به قاهره 
ـ.ق انجام گرفت. گویند این  در روز یکشنبه هشتم جمادي االخري سال 548 ه
رأس شریف وقتي كه از محل خود در عسقالن بيرون آورده شد، دیدند از آن 
خون مي ریزد و خون آن بند نمي آید و بوي خوشي به مانند بوي مشك از آن 

متصاعد است.13
ابن بطوطه نيز مي نویسد: یکي از مزارهاي شریف، مشهد مقدس عظيم الشأن 
بر آن، رباطي بسيار بزرگ و  السالم است كه  الحسين بن علي عليه  رأس 
ساختماني شگفت آور بنا كردند و حلقه هاي در و روكشهاي آن از نقره است. و 
در واقع، حق اجالل و تنظيم این مشهد مقدس با چنين بناي فاخري ادا شده 

است.
وي همچنين مي نویسد: در قدس، مشهد معروفي است، زیرا حسين بن علي)ع( 
قبل از آن كه به قاهره منتقل شود، در آنجا قرار داشت. امروز نيز این مشهد 

داراي بناي عظيمي است كه از مشاهد اهل البيت عليهم السالم به جز مشاهد 
معصومين عليهم السالم كم و كسر ندارد.14

بر روي دیوارهاي مسجد رأس الحسين)ع( آیات و احادیث فراواني در مدح 
اهل بيت عليهم السالم نوشته شده است؛ از جمله »احب اهل بيتي اليَّ الحسن 
والحسين« و »قل الاسئلكم عليه اجراً اال الموّدة في القربی«15 و این نشان 

دهنده عمق عالقه مردم این كشور به خاندان عصمت و طهارت است.
»از جمالت فراواني كه در مدح اهل بيت بر دیوارهاي مسجد نوشته شده، یکي 

این است كه:"مقام رأس الحسين كعبه مصر است"«.16
مزار متبرک حضرت زینب )ع( نيز یکي دیگر از اماكن زیارتي قاهره است. برخي 
از مورخان معتقدند آن حضرت پس از اقامت در مصر در همين سرزمين وفات 
كرده و در قاهره دفن شده است. برخي دیگر نيز معتقد به فوت و دفن آن 

حضرت در شام هستند و عده اي نيز مزار ایشان را مدینه مي دانند.
»از مهمترین كتابهایي كه به سفر حضرت زینب )ع( به مصر اشاره كرده است، 
اخبار الزینبات نوشته یحيي بن الحسن الحسيني العبيدلي االعرجي است و 
آیت اهلل العظمي نجفي مرعشي رحمة اهلل نيز در مقدمه خود براین كتاب، آن 
را متني قابل اطمينان دانسته اند. این كتاب پيرامون سفر حضرت زینب )ع( 
به مصر و در گذشت ایشان در آن در نيمه رجب 62 یا 63 هجري سخن گفت 
است. آیت اهلل قاضي طباطبایي رحمة اهلل نيز در كتاب اول اربعين حضرت 
سيدالشهدا )ع( ضمن تأیيد روایت اخبار الزینبات به 12 منبع دیگر كه سفر 
حضرت زینب )ع( به مصر و درگذشت آن حضرت را در قاهره تأیيد مي كند 
اشاره كرده است. از طرف دیگر، محققان دیگري در مستند بودن اخبار الزینبات 
شك و روایت سفر آن حضرت را به مصر رد كرده اند و معتقدند آن حضرت به 

شام سفر كرده اند.«

مردم مصر، بوسیدن 
ضریح، تضرع و توسل به 
حضرت زینب)ع( را جایز 
مي دانند.

***
اكنون دو میلیون نفر 
از منسوبان به امام 
صادق)ع( با نام »جعافره« 
در منطقه مصر سكونت 
دارند.
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راجع به سفر حضرت زینب )ع( به قاهره مشهور است كه آن حضرت مدتي به 
عنوان مشاور ویژه حاكم مصر در عصر خود منصوب شد و لقب صاحبة الشوری 
داشت و در مدت اقامت خود در مصر با تشکيل جلسه هایي، معارف اسالمي و 

قرآن كریم به زنان تدریس مي كرد.
مردم مصر بوسيدن ضریح، تضرع و توسل به حضرت زینب )ع( براي برآورده 
شدن حاجات را روا مي دانند و همانند شيعيان درسوگ اهل بيت عليهم السالم 

و منسوبين به آنها عزاداري مي كنند.
طواف عروس در حرم حضرت زینب )ع( نيز سنتي مرسوم است و نگارنده در 
چند مورد شاهد این مراسم بوده است. محل طواف زنها و مردها در حرم مطهر 
از یکدیگر جداست و بوي عطر، فضاي روحاني حرم را معطر مي كند. مردم مصر 
كه شافعي مذهب هستند، برخي همانند برادران شيعه خود باز دست باز نماز 

مي خوانند و بعد از نماز با فشردن دست به یکدیگر »تقبل اهلل« مي گویند.
بسياري معتقدند حرم حضرت زینب)ع( داراي كرامات درخشان و غيرقابل 
انکاري بوده و شاید به همين دليل است كه در طول روز نمي توان اطراف ضریح 

را خالي از زائر دید.
مرقد »سيده نفيسه« نيز از مزارات متبرک قاهره است. سيده نفيسه دختر حسن 
بن زید بن حسن بن علي بن ابي طالب )ع( است. مردم مصر احترام خاصي براي 
این بانوي عالمه و عابده قائل هستند و در این محل اجتماع مي كنند و دسته 
جمعي به ذكر و زیارت مي پردازند. برروي یکي از دیوارهاي این حرم، قسمتي 
از دعاي افتتاح » اللهم انا نرغب اليك في دولة کريمة…« بر تابلوي زیبایي نصب 
شده و جالب این كه در زیر آن نوشته شده است: »تقدیم به مهدي )ع(«. در 
داخل حرم نيز تابلوهایي دیده مي شود كه برروي آنها آیاتي در مدح اهل بيت 
عليهم السالم نوشته شده بود. پدر سيده نفيسه از طرف منصور خليفه عباسي 
پنج سال حاكم مدینه بود. سپس زنداني شد و تمام دارایي اش توقيف گشت، 
سيده نفيسه با شوهرش اسحاق )پسر امام صادق عليه السالم(ـ  به مصر رفت و 
در رمضان 208 هـ . ق درگذشت. او صاحب كرامات بسيار بود، مستجاب الدعوه 
و زن شکوهمندي بود كه سخن و سيماي او نردبان آسمان بود و خانه اش ملجأ 

و پناهگاه تهيدستان و بي پناهان. 
وقتي سيده نفيسه درگذشت، شوهرش اسحاق مي خواست جسد او را به مدینه 
ببرد. مردم اشك ریزان بر درخانه اش جمع شدند و از او خواستند كه مشهد 
نفيسه در مصر باشد، نفيسه را در خانه محل سکونتش به خاک سپردند. او در 

ماه رمضان در گذشته بود و مردم روزه دار بر او مي گریستند.17
در مورد جامعه و مردم مصر باید گفت این مردم بسيار مذهبي هستند و دین 
اسالم را به عنوان تنها هویت تاریخي و فرهنگي خود مي شناسند و از ابراز عالیق 
اسالمي خود پرهيز نمي كنند. قاهره شهره هزار مأذنه، شهر مساجد بزرگ و 
تاریخي و شهر نماز جمعه و جماعت است. اكثر زنان قاهره با حجاب هستند. 
معموالً صداي قرآن مجيد در خيابان ها و مغازه ها طنين انداز است. در مصر 
تعصب مذهبي و عناد با تشيع به اندازه اي كه در بين وهابيون دیده مي شود 
وجود ندارد. روش اكثر نویسندگان مصري در طول تاریخ نسبت به وقایع صدر 

اسالم به ویژه مسأله جانشيني پيامبر )ص( منصفانه بوده است.
كتاب »االمام علي بن ابي طالب« كه در چند جلد توسط »عبدالفتاح عبدالمقصود« 
نویسنده مصري نوشته شده گواه این مدعا است. بسياري از نویسندگان مصري 

در مورد علم وفقاهت امام ششم شيعيان )ع( قلم زده اند. 
»عبدالحليم الجندي« نویسنده كتاب »االمام جعفر االصادق )ع( « در توصيف 
ایشان مي نویسد: فقه شيعي یکي از دو رودخانه اي است كه تمدن اسالمي را 
بارور كرد و قانونگذار مصري براي اجراي قانون خانواده از این منبع استفاده نمود. 
امام جعفر صادق )ع( درواقع، قله شکوهمند فقه اهل بيت پيامبر عليهم السالم 
به شمار مي رود. او در فقه امام بود، در زندگي خود براي مسلمانان امام بود 
و مسلمانان امروز گنجينه هاي گرانبهاي خود را به صورت ناب و بدون هيچ 
شائبه اي از ایشان مي دانند… با توجه به موقعيت آن حضرت در ميان اهل بيت 
عليهم السالم حقيقت این است كه ایشان بدون استثناء بر كليه فقها ارجحيت 

دارند.« 18
»خالد محمد خالد« در كتاب خود »ابناء الرسول في كربال« نوشته است: زماني 
كه آیه مباركه: »انما یرید اهلل ليذهب عنکم الرجس اهل البيت و یطهركم 
تطهيرا« نازل شد حضرت رسول، علي و فاطمه و حسن و حسين را زیركسا 

جمع كرد و فرمود: اینان اهل بيت من هستند.
دنيا و هر آنچه از پستي ها و پليدي ها دارد، همان رجسي بود كه خداوند آن را 

از خاندان پيامبر اكرم عليهم السالم دور كرد.
غيراز قاهره، آثار محبت اهل بيت عليها السالم در بسياري دیگر از مناطق مصر 
نيز وجود دارد. در منطقه »صعيد« به ویژه استانهاي »قنا« و »اسوان« گروهي 
از منسوبان به حضرت امام جعفر صادق )ع( به نام »جعافره« زندگي مي كنند. 
تعداد جعافره در مصر به دوميليون نفر مي رسد. آنها تفکراتي نزدیك به شيعه 

دارند و با اهل سنت همزیستي برادرانه دارند.
»بُهره ها« )یا بُحره ها( گروه دیگري از شيعيان اسماعيليه آفریقا هستند كه در 

بسياري از مناطق مصر زندگي مي كنند.
»ژان كلودپن راد« از محققان فرانسوي در مورد این فرقه مي نویسد: "در آسياي 
شرقي، شيعه سه گروه دارد كه همه گجراتي اند و زبانشان گجراتي است اولين 
آنها گروهي اسماعيلي به نام بهره هستند. اینان )بهره ها( ثروت زیادي كسب 
كردند و غالباً تحصيلکرده و اكثراً مهندس بودند و توانستند مراكز نيایشي به 
وجود آورند و در امور مذهبي بخصوص در قاهره سرمایه گذاري نمودند. به اعتقاد 
اینان مقبره حضرت زینب عليها السالم در دمشق نيست، بلکه در قاهره است. 
مسجدي هم به نام مسجد حسين عليه السالم دارند و آن را بازسازي كردند و 
معتقدند سرامام حسين )ع( در دمشق دفن نيست، بلکه به قاهره آورده شده 

است. اینان مسجد الحکيم را بازسازي كردند".19
در كتاب جغرافياي تاریخي و انساني شيعه در جهان اسالم، از مناطق دیگري در 
مصر كه پایگاه محبان اهل بيت بوده، یاد شده است: »اهالي قریه اي در مصر به 
نام ارمنت از شيعيان بوده اند كه خبر آن در كتاب الطالع السعيد آمده و بعدها 

تشيع در آن كاستي گرفته است«.
»ابن حوقل« نيز نوشته است: » از اوالد قبطيان، غيالن ابومروان، رئيس غيالنيه 

فرقه اي از شيعه هستند.«
»ابن اثير« در سال 584 هجري از قيام تعداد 12 نفر شيعه در قاهره نام مي برد 
كه یاعلي یاعلي مي گفتند20. در همين كتاب، خبر از تشيع در شهري به نام 
"اسفون" داده شده كه در آن نيز تشيع به تدریج كاهش یافته است. »مقدسي« 
نيز در قرن چهاردهم آورده بود كه مردم باالي قصبه "فسطاط" و "صندقا" 
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شيعي اند. وجود این عالیق در ميان مسلمانان مصر و همچنين نقش بهره ها، 
صوفيه، جعافره و دیگر گروه هاي دوستدار اهل بيت عليهم السالم از سویي و تفکر 
روشن برخي از علماي مصر نظير » شيخ محمود شلتوت« و »عالمه محمد 
غزالي« زمينه مناسبي براي فعاليت در جهت تقریب بين مذاهب اسالمي در 

مصر فراهم آورده است.

در زمان زعامت مرجع فقيد شيعيان جهان »حضرت آیت اهلل العظمي بروجردي 
ره« افزایش ارتباطات علماي شيعه و سني، زمينه تأسيس دارالتقریب مصر را 
فراهم كرد. آیت اهلل فقيد براي بهره برداري مثبت از این ارتباطات، »عالمه شيخ 
محمدتقي قمي« را كه مردي دانشمند و عالقمند به اتحاد مسلمين بود، به مصر 
فرستاد. ایشان پيام آیت اهلل بروجردي را به »شيخ مجيد سليم« كه مقام شيخ 
االزهر را در آن زمان داشت، ابالغ كرد. پيام متقابل شيخ سليم به آیت اهلل، باب 
مکاتبه و مراوده بين دو مركز مهم شيعه و سني را گشود. سفر یکي از علماي مصر 
به نام »شيخ حسن باقوري« به ایران، انتشار كتاب المختصرالنافع عالمه حلي و 
تفسير مجمع البيان شيخ طوسي در مصر و برپایي مجلس عزاداري حضرت امام 
حسين)ع( از سوي دانشگاه االزهر از دستاوردهاي ارتباطات علماي شيعه و سني 
بود. دیري نگذشت كه موضوع تدریس فقه مذاهب اسالمي در دانشگاه االزهر به 

عنوان مصوبه اي در ماده سوم اساسنامه دارالتقریب گنجانده شد.
فتواي »شيخ محمود شلتوت« ریيس دانشگاه االزهر مبني بر جایز بودن پيروي 
از فقه شيعه، حادثه مهم دیگري بود كه قرابت و نزدیکي تفکرات علماي شيعي 
و سني را نشان مي داد. وي به عنوان بزرگترین مرجع رسمي اهل سنت با 
كمال صراحت فتوا داد كه پيروان مذهب شيعه اثني عشري با دیگر مذاهب 
اسالمي از نظر برخورداري از امتيازهاي مسلمان بودن برابر هستند و به اهل 
سنت و جماعت اجازه داده مي شود در صورت تمایل از فتاوي علماي شيعه 

جعفري پيروي كنند.
عشق و عالقه مردم مصر به اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السالم كه ریشه 
در صدر اسالم دارد، هنوز جوشان است. یاد دوران خالفت دادگسترانه حضرت 

علي )ع( در مصر و قبور متبرک حضرت زینب )ع(، رأس الحسين )ع(، سيده 
نفيسه و مالك اشتر نخعي در این كشور هنوز زنده است، زنده مي ماند و شعله 

این محبت را فروزانتر خواهد كرد.
پس از پيروزي انقالب اسالمي ایران، بداندیشان و تفرقه گرایانـ  چه از وهابيون 
و چه از روشنفکران غربگراـ  تالش فراواني براي خاموش كردن عشق اهل بيت 
عليهم السالم در قلوب مسلمانان مصر به عمل آوردند. كتب بسياري نوشته و 

سخنان فراواني گفته شد، اما وجدان شيعي مردم مصر همچنان بيدار است.
اهل بيت عليهم السالم در طول تاریخ با جهاد و شهادت و ایثار، اعتالي كلمه اهلل 
و مجد و عظمت و مسلمانان را ضمانت كردند و در این عصر نيز محبت ایشان 

باعث اتحاد مسلمانان و غلبه بر شرک و كفر جهاني خواهد شد. ان شاءاهلل.

پي نوشت ها:
1ـ تاریخ شيعه، عالمه محمدحسين مظفر، ترجمه دكتر سيدمحمدباقر حجتي، ص .285

2ـ همان منبع، ص 257.
3ـ همان منبع، ص ،258 به نقل از الخطط، 4/149.

4ـ همان منبع ص ،258 به نقل از الکامل 3/160.
5ـ همان منبع، ص ،259 به نقل از الخطط 4/151.

6ـ علي بن محمدبن عبداهلل بن حسن بن حسن بن علي بن ابي طالب عليه السالم.
7ـ نهضت قرمطيان، دكتر حسينعلي ممتحن، ص 9.

8ـ االمام الصادق، عبدالحليم جندي، نسخه عربي، ص 4.
9ـ نهضت قرمطيان، دكتر حسينعلي ممتحن، 58.

10ـ تاریخ شيعه، عالمه محمدحسين مظفر، ص ،271 پاورقي.
11ـ تاریخ خلفاي فاطمي، ص ،28 مندرج در نهضت قرمطيان.
12ـ النجوم الزاهره، ج ،6 ص ،172 مندرج در نهضت قرمطيان.
13ـ تاریخ شيعه، عالمه محمدحسين مظفر، ص ،280 پاورقي.

14ـ الرحله، صفحات 21 و 34.
15ـ مصر از زاویه اي دیگر، جميله كدیور، ص 49.

16ـ همان، ص 69.
17ـ همان، ص 49.

18ـ االمام جعفر الصادق، عبدالحليم جندي، صفحات 4 و ،5 متن عربي.
19ـ ژان كلود پن راد، »بولتن دفتر مطالعات سياسي و بين الملل«، شماره 71.

20ـ جغرافياي تاریخي و انساني شيعه در جهان اسالم، رسول جعفریان، ص 37.

در شب میالد امام حسین)ع( شدت ازدحام در
 مقام رأس الحسین آنقدر زیاد است كه
حضور در صحن و حیات حرم نیز امكانپذیر نمي شود.
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مصر، همچون خانه اي برا ي اهل بيت پيامبر است و قاهره گلستاني است كه عطر گل هاي بارگاه هاي برجستگاني 
از آل رسول اهلل را به مشام زائران مي رساند و قرن ها است كه مصریان در كنار مزارشان سرود عشق را زمزمه و 
اجر رسالت را ادا مي كنند. سرودهاي دسته جمعي و همخواني اشعار مشتمل بر توسل و مدایح ائمه اهل بيت)ع( 
در حرم سيده زینب، مقام رأس الحسين و بارگاه سيده نفيسه جلوه هایي از این شور عاشقانه است كه از البالي 

تنگ راه هاي تاریخ عبور كرده و خود را به نسل حاضر رسانده اند.
»سيده نفيسه« نوه امام حسن مجتبي)ع( و عروس امام صادق)ع( است. پدر بزرگوارش »الحسن االنور« فرزند 
»زید ابلج« پسر امام مجتبي)ع( است. حسن االنور عالمي بزرگوار، فاضلي زاهد و عابدي مستجاب الدعوه بود و از 
تابعين شمرده مي شد. او در سال 150هجري قمري از طرف خليفه عباسي، امير مدینه گشت، اما سپس عزل و 

مدتي بعد به اتهام دعوت مردم به حکومت علویان به دست » منصور دوانيقي« در زندان محبوس شد.
این بانوي بزرگ داراي مقامات معنوي، خدمات اجتماعي، كماالت عرفاني، تهجد و كثرت عبادت بود. كرامات و 
شفاي مریضان در حيات و پس از مرگ ، شخصيت تاریخي و محبوبي از وي در قلوب مصریان ساخته است و 

حرم زیباي وي مورد زیارت مسلمانان فرقه هاي گوناگون در قاهره مي باشد. 
گرچه برخي محققان نقاد مصري در صحت تاریخي همه مزارهاي دیگر اهل بيت )ع( در مصر تردید كرده اند ، 

اما بر صحت تاریخي بانوي مدفون در این بارگاه اتفاق نظر دارند .
سيده نفيسه در26 رمضان سال 193 هجري قمري وارد مصر شد و تا پایان عمر )رمضان سال 208( در این 

دیار اقامت كرد. 
فرزندان وي و همسرشـ  اسحاق بن جعفر بن محمد الصادق عليهما السالم، معروف به اسحاق مؤتمنـ  ، به 

»اسحاقيون« معروف شدند و قبایل »بنورقي« در مصر و »بنو زهره« در سوریه از نسل آنان هستند.
وجود این بارگاه شریف و این نسل پرجمعيت، از بارزترین دالیل »ریشه دار بودن تشيع در آفریقا« است كه 

امري انکاركردني نيست.
چندي قبل »مجمع تقریب مذاهب اسالمي« در ایران، كتاب "سيده نفيسه" را كه توليت و امام جمعه اسبق این 

بارگاهـ  كه سني مذهب نيز بودـ تأليف و چاپ نموده است را تحقيق و تجدید چاپ نمود و منتشر ساخت. 
حرم حضرت نفيسه گرچه در تمام روزهاي سال شاهد زائراني است كه از دور و نزدیك براي زیارت و توسل و 
حاجت آمده اند، اما در موسم سالگرد ایشان جمعيتي ميليوني از سراسر مصر براي شركت در مراسم به قاهره 
مي آیند و چندین روز به اجتماع و نذر و مدیحه سرایي دسته جمعي مي پردازند. گرچه اكثریت قریب به اتفاق 
این زوار از اهل سنت اند، اما این همه ابراز عشق و توسل را نسبت به شخصي كه غير از عترت پيامبر )ص( باشد 

روا نمي دارند!!
با توجه به وجود موقعيت مهم مسجد سيده نفيسه ، بالطبع "امام جمعه بارگاه سيده نفيسه" كه نقش هدایتگري 

زائران راـ  بویژه در خطبه هاي نماز جمعهـ   بر عهده دارد، داراي نقش آفریني قابل توجهي است. 
آنچه در صفحه مقابل مي خوانيد، گزارشي است از مالقات »حجت االسالم والمسلمين دكتر محمد حسن زماني« 

با »شيخ اشرف« امام جمعه و جماعت حرم سيده نفيسه:

حرم سيده نفيسه )س( ؛
سند انكارناپذير تشيع در آفريقا
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امام جمعه سنی حرم سيده نفيسه :
بايد وهابيون را نقد كنيم

شبي براي دیدن»آقاي شيخ اشرف« امام جمعه حرم سيده نفيسه)س(، به این 
بارگاه  مشرف شدم و نشستي مفصل با ایشان داشتم . 

شيخ اشرف یك روحاني تقریبا 45 ساله، رشيد، فاضل، معتدل، با عزت نفس و 
خوش برخورد است. وي اكنون مشغول تدوین پایان نامه دكتري خود در رشته 

حدیث با عنوان "روش هاي تربيتي از نگاه احادیث" مي باشد. 
قبل از دیدار ما، شيخ اشرف براي جمعي صحبت مي كرد. وي ضمن تأكيد بر 
توجه به اهل بيت )ع( و تخطئه تندروي وهابيون، معتقد بود كه هم باید وهابيان 
را با احترام نقد كنيم و هم ضمن پایداري بر صحت اصل عرفان و توسل، باید از 

بدعت ها و خرافات تصوف و افراط در توسل پرهيز شود . 
ما بيش از یك ساعت راجع به "تفکر اعتدالي در اسالم"، "تقریب بين تشيع و 
تسنن"، "دروس فقهي اهل سنت" و "مباحث مربوط به سنت و حدیث" صحبت 
كردیم و من گزارشي از مراكز علمي اسالمي ایران ارائه و "مجمع تقریب"، 

"جامعة المصطفی العالمية" و "دانشکده علوم حدیث" را معرفي كردم.
در البالي این گفتگوي علمي و صميمي، موارد زیر نيز مورد توافق قرار گرفت: 

1. تجدید چاپ كتب زندگي نامه سيده نفيسه با تأليف و پژوهشي جدید. 
)من كتاب سيده نفيسه چاپ مجمع تقریب را هدیه كردم و براي وي بسيار 
شگفت آور بود كه چگونه ایران اسالمي عمال این گام هاي تقریبي را بر مي دارد. 
من پيشنهاد كردم كه توليت حرم، بخش كار فرهنگي را فعال كند و همين 
كتاب و كتاب دیگري كه تأليف پيشينيان بود را تجدید چاپ نماید. عالوه بر 
اینکه یکي از محققان تاریخ اهل بيت )ع( را دعوت نموده تا پژوهش جدید و 
مفصلي را راجع به حضرت نفيسه انجام دهد گرچه چند سال طول بکشد و 

سپس چاپ  كنند(.
2. تأليف و نشر كتاب در دو سطح » مختصر براي عموم« و »مفصل براي 

محققان«.
3. اگر براي چاپ دچار كمبود مالي بودند ما تا حد امکان مشاركت مي كنيم.

4. راجع به تکميل رساله دكترایش در سفر حج امسال با ریاست بعثه ایران كه 
رئيس دانشگاه علوم حدیث )دارالحدیث( است دیدار نموده و ضمن بهره گيري 
از راهنمایي هاي علمي ایشان و همکاران متخصصشان، یك دوره كتب منشوره 

و لوح فشرده آنها را دریافت كند .

هم باید وهابیان را با احترام نقد كنیم و هم ضمن پایداري بر 
صحت اصل عرفان و توسل، باید از بدعت ها و خرافات تصوف 
و افراط در توسل پرهیز شود . 

نمایي از حرم حضرت نفيسه)س(ـ  قاهره
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سودان
جمهوری سودان بزرگ ترین كشور آفریقا است و در شمال 
شرقی این قاره قرار دارد. مساحت این كشور 2503890 
كيلومتر مربع، جمعيت آن بيش از 40 ميليون نفر و پایتختش 
شهر "خرطوم" است.

اریتره و اتيوپي در شرق، مصر و ليبي در شمال، چاد و آفریقاي 
مركزي در غرب، و اوگاندا، كنگوي دموكراتيك و كنيا در جنوب، 
با آن مرز مشترک دارند.

80 درصد مردم سودان مسلمان، 10 درصد مسيحی و بقيه 
هم پيرو ادیان بومی یا بی دین هستند كه گروه اخير در منطقه 
آفریقایی نشين این كشور سکونت دارند.

این كشور در گذشته "مصر جنوبي" خوانده مي شد اما در سال 
1956ميالدي از حاكميت دوگانه انگلستان و مصر خارج و 
مستقل شد.

 Sudan

»سید محمد احمد النور الزاكی« در سال 1977 میالدی، در ایالت شمالي "كرت فان" 
كشور سودان به دنیا آمد. وي پس از طي دوره دبیرستان در كشورش، در دانشگاه 
شهید بهشتی ایران و در رشته مهندسی كامپیوتر آغاز به تحصیل كرد اما به علت 
فوت یكي از بستگانش نتوانست درسش را به پایان برساند و مجبور به بازگشت به 
سودان شد.
وي در سودان موفق به اخذ مهندسی حسابداری شد و سپس از سال 2005 میالدی 
برای فراگیری علوم اسالمي به قم هجرت كرد. وي اكنون در حال نگارش پایان نامه 
خود در مقطع كارشناسی ارشد در زمینه "ادیان ابراهیمی" است. 

ـ مي دانیم كه شما از سادات سودان هستید. پس به عنوان اولین سؤال 
بفرمایید چرا بر مذهب تشیع نبودید؟

ـ بسم اهلل الرحمن الرحيم. خاندان ما از ابتدا در مصر سکونت داشتند و شيعه بودند ؛ 
اما به علت فشارهای شدید عليه شيعيان و سادات كه از جانب »صالح الدین ایوبي« و 
دار و دسته او اعمال مي شد، آنها مجبور به خارج شدن از مصر شدن و به كشور سودان 
پناه آوردند. البته اجداد ما، در سودان هم نمی توانستند خود را شيعه معرفی كنند، ولی 

چون آنجا كسی آنان را نمی شناخت، توانستند به  زندگی خود ادامه دهند. 
خاندان ما آنقدر اعتقادات خود را به صورت مخفی نگه داشتند كه این مسأله باعث 
شد آنها از شيعه فقط یك نام را یدک بکشند؛ اگرچه ارتباط خود با اهل بيت عليهم 

السالم را كامال قطع نکردند. 

ریشه دار  سودان  در  را  تشیع  مي توان  مهاجرت ها  این  وجود  با  پس  ـ 
دانست؟

ـ بله. در واقع ورود تشيع به سودان، همزمان با ورود اسالم به این كشور است. دليل 
واضح آن هم وجود خانواده هاي شيعي االصل در سودان است كه غالباً از سادات 
هستند و پيشينه پيدایش آنها به دوره "فاطميون" در مصر و "ادریسي ها" در مغرب، 

در قرن هاي سوم و چهارم هجري برمي گردد.

سادات و شيعيان 
اولين مروجان اسالم در سودان
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ـ این سادات از كدام شجره هستند؟
ـ هم از سادات حسني هستند و هم حسيني. "سادات ادریسي"، "سادات مراغنه"و 
"سادات عریکيين" از جمله شيعيان بومي سودان اند. "سادات آل الزاكي" هم، جدشان 
»سيد اسحاق المؤتمن« فرزند امام صادق)ع( و جده شان »حضرت سيده نفيسه« 

است كه در مصر بارگاه معروفي دارد.

ترویج  را  اهل بیت)ع(  مذهب  سودان،  به  ورود  از  پس  شیعیان،  این  ـ 
نكردند؟

ـ ببينيد، دولت فاطمي مصر تأثير بسزایي در تشيع سودان داشت. سوداني ها هم  
بسيار مورد اعتماد دولت فاطمي بودند و بيشتر ارتش فاطمي كه بر عليه صالح الدین 
انقالب كرد از سوداني ها بودند. اما همانطور كه گفتم ایجاد شرایط سخت براي 
شيعيان و حتی كشتار جمعي آنان، باعث شد كه بسياري از سادات به سمت جنوب 
مهاجرت كنند و نتوانند در آنجا علناً ابراز تشيع كنند. اما آنان بيکار هم نبودند و 
شروع به نشر اسالم براي همه مردمـ  بدون استثناءـ  كردند. آنها در آنجا احساس 
كردند كه اهالي جنوب نياز به آموزش دین و مسائل آن و قرائت قرآن دارند پس 
رابطه خود با قرآن را حفظ كردند و كالس های قرآنی برگزار نمودند. یعني تالش 

كردند كه اصل دین اسالم را ترویج كنند.

ـ با این حساب آشنایي با قرآن و حدیث، به استبصار خانواده شما كمك 
كرد؟

ـ بله. همانطور كه گفتم از شيعه بودن ما فقط یك نام باقی مانده بود. تا اینکه چهار 
سال بعد از انقالب اسالمی، اولين كسی كه در خاندان ما شيعه بودن خود را علنی 
اعالم كرد، عموی من »سيد مجاهد الزاكی« بود. پس از ایشان كم كم این كار در 

دیگران تأثير گذاشت و باعث شيعه شدن آنها نيز شد. 
من هم چهارده ساله بودم كه به مدرسه اهل بيت ـ عليهم السالم ـ رفتم و تشيع 
خود را اعالم كردم. برادر من قبل از بنده شيعه شده بود و سه سال بعد از من، پدرم 

دوباره شيعه شد. در حال حاضر در منطقه ما، همه خاندان شيعه هستند. 

ـ چه كتاب هایی در مسیر شیعه شدن به شما كمك كرد؟
ـ كتاب هاي زیادی خواندم؛ از جمله: معالم المدرستين نوشته »عالمه عسگری« و 
المراجعات »سيد شرف الدین موسوی عاملی«. كتاب كامل كننده برای مسير بنده، 
جلد چهارم كتاب اصول العقائد فی االسالم از »سيد مجتبی موسوی الری« بود. به 
عالوه خيلی كتب دیگر كه موجود بود. برای شخصی به سن من این كتب، بسيار 

عالی و غنی بودند و تمام نادانی من را جبران كردند.

ـ چه افرادی در این مسیر كمك حال شما بودند؟
اول دو عمویم »سيد مجاهد« و »سيد منتصر« كمکم كردند. آنها با مباحثی كه با 
همدیگر داشتيم به همراه برادرم »سيد احمد« به من كمك كردند تا نقاط ضعفم 
را درست كنم. سپس مهم ترین مطلبی كه مرا به سمت این مذهب ناب محمدی 
هدایت كرد، جسنجو در روایاتی بود كه خود اهل سنت در كتاب هایشان درباره 

"اوالد رسول اهلل)ص(" آورده اند.

ـ پس از استبصار هم فعالیت خاصي دارید؟
ـ من بعد از شيعه شدن هم به شکل جدي به تحقيق و بحث درباره احکام الهی 

و تبليغ دین پرداختم و با مطالعات پيگير و تحصيل در زمينه دین، بخصوص با 
استفاده از كتب مستبصرین و كتاب هاي »شيخ جعفر سبحانی«، »عالمه عسگری«، 
»شهيد سيد محمد باقر صدر« و برخی از كتب »شهيد مرتضی مطهری« به روند رو 

به رشدی برای كمك به مردم در راستای فهم این مفاهيم دست پيدا كردم.

ـ شما فعالیت قلمی هم دارید؟
ـ من بيشتر به تهيه جزوات درسی و مباحثه های دینی برای تبليغ و درس دادن 
در كشور خود مشغول هستم.  گاهي هم به ترجمه كتاب و نوشتن مقاالت در 

موضوعات مختلف می پردازم.

ـ فعالیت وهابیون در كشور شما چگونه است؟
ـ وهابی ها در كشور ما فعاليت های زیادی دارند. آنها با استفاده از ثروتشان، مدرسه 
و مسجد و كتابخانه مي سازند و در روستاهای بدون آب، چاه حفر مي كنند و به 
نيازهاي اقتصادی مردم مي پردازند تا آنها را به دین خود درآورند. آنها یك سيستم 
آموزشی دارند كه سعي مي كند از دوران مهد كودک تا دانشگاه، ذهن افراد را به 
سوي عقاید وهابي جهت دهی كند تا از همان دوران كودكی خيالشان از هدایت 

مردم به این دین من درآوردی راحت شود. 
الزم به ذكر است وهابيون در سودان دارای 4000 مسجد هستند كه در این مساجد 
به برگزاری كالس ها و حلقه های درس پرداخته و در این ميان، طالب نخبه را 
انتخاب كرده و برای آموزش فرهنگ نادرست وهابيت به دانشگاه های خود در مدینه 

منوره و مکه معظمه می فرستند. 
امام جمعه های آنها ا كثرا وهابی نيستند؛ اما به خاطر مسائل مالی و دریافت پول از 

وهابيون، در مساجد آنها نماز خوانده و به تبليغ برای آنها می پردازند!

ـ چه حرفي براي دیگر مسلمانان دارید؟
ـ همه مسلمانان باید به كتاب خداوند متعالـ  یعني قرآن كریمـ  رجوع كنند چراكه 

این كتاب، مکلّف به هدایت همه مردم است. 
من همچنين به برادران اهل سنت سفارش می كنم كه به كتب اصلی خود درباره 
دین رجوع كنند. من اهل سنت را انسان هایی حق طلب می شناسم و می دانم كه اگر 
آنها به كتب خود بازگردند و حقيقتا مطالب آن را با تحقيق جستجو كنند، یك ثانيه 

هم سنی نمی مانند و بسرعت پيرو مذهب اهل بيت)ع( می شوند. 
همين نصيحت را به مردم خداجو و شيعه و دوستدار اهل بيت)ع( هم دارم كه شما 
باید خود تحقيق كنيد كه چرا مذهب تشيع 12 امامی بر حق است و پيروان دیگر 
ادیان ـ همانطور كه در كتب خودشان هم آمده است ـ باید به این مذهب الهی 

بگروند.
البته در این ميان یك مسأله مهم وجود دارد و آن این است كه انسجام و اتحاد، از 
اساسی ترین فرامين الهی ميان برادران واقعی و دینی است كه نباید با تفرقه افکنی 

گروهك های دین نما به مخاطره افتد و باعث نابودی فرهنگ ناب و الهی اسالم شود.

ـ اگر حرف نگفته اي باقي مانده؟
ـ در پایان هم سخنی با امام زمان خود دارم و می خواهم به ایشان بگویم كه :آقای 
من! ما گرفتاریم و تو ناظری. اگر مصلحت بر غيبت شما است، ما قبول داریم ولی 
تحمل و طاقت نداریم. از شما می خواهم كه خود از خداوند مهربان درخواست كنيد 

كه در ظهورتان تعجيل كند.
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نيجريه
نيجریه كشوري است با مساحت 923/768 كيلومتر مربع و جمعيتی بالغ 
بر 140 ميليون نفر، واقع در غرب افریقاكه از لحاظ جغرافيایي، اجتماعي و 
فرهنگي یکي از متنوع ترین كشورهاست.

كشور نيجریه پرجمعيت ترین كشور آفریقا و به طور بالقوه یکي از ثروتمندترین 
آنهاست و با وجود اینکه داراي منابع طبيعي و انساني فراواني بوده و از بازار 
داخلي قدرتمندي برخورداراست اما به مقدار زیادي بر بخش اقتصاد خارجي و 
به طور ویژه به درآمد نفتي خود تکيه كرده است. 
بيش از 60 درصد از جمعيت این كشور به شغل كشاورزي مشغول مي باشند 
كه این خود باعث فراهم آمدن حجم عمده اي از منابع غذایي و ذخایر مواد 
خام گردیده است.

كشور نيجریه در سال 1960 استقالل خود را بدست آورد. تاریخچة پس از 
استقالل این كشور همواره با عنادهاي قومي منطقه اي و وجود تضاد ميان 
قوانين نظامي و غيرنظامي همراه بوده است.

پایتخت نيجریه "آبوجا" است و از جمله مهمترین و بزرگترین تنوعات قومي 
این كشور  مي توان به 3 قوم Yoruba ، Ibo و HausaِFulani در شمال 
كشور اشاره نمود.

 Nigeria

»ابراهیم مؤذن« حدود پنج سال و نیم است كه در ایران زندگي مي كند. او اهل كشور 
نیجریه است و اكنون طلبه جامعة المصطفی العالمية مي باشد و در رشته كارشناسی 
ارشد علوم قرآن و تفسیر مشغول تحصیل است. 

ـ در كشور نیجریه جمعیت مسلمانان و شیعیان چقدر است؟ 
ـ  از140 ميليون نفر جمعيت نيجریه، حدود 55 درصد مسلمان، 35 درصد 
مسيحی و ده درصد بقيه هم طبيعت پرست یا بي دین هستند. از بين 55 درصد 

مسلمان هم، چيزی حدود هفت ميليون نفر شيعه هستند.. 

ـ رابطه اهل سنت و شیعیان و همچنین مسلمانان با غیرمسلمانان در 
نیجریه چگونه است؟ 

ـ تا قبل از پيروزی انقالب اسالمی ایران هم تعدادي شيعه در نيجریه وجود 
داشت. اما پس از پيروزی انقالب در ایران، مکتب اهل بيت)ع( به شکل عجيبی 
در نيجریه معرفی شد و پيروان زیادی پيدا كرد. هم اكنون افراد زیادي هستند 
كه قبالً سنی بودند و بعداً به مکتب اهل بيت)ع( گرایش پيدا كردند. بنابراین 
طبيعی است كه در خيلی از خانواده ها بعضی از فرزندان، اهل سنت باشند و 
بعضی دیگر شيعه. پس روابط صميمی ای باید برقرار باشد. یعني طبيعي است 

كه مشکلي بين اهل سنت و شيعيان وجود ندارد.
البته یك سری افراد مغرض  وهمچنين وهابی های تندرو از این روابط خوب نگران 
هستند و عليه گسترش تشيع توطئه ایجاد كرده و مشکالتی به وجود می آورند 
كه بعضاً به زد و خورد نيز منجر می شود. اما بطوركلی اهل سنت غيروهابی و 
غيرمغرض هيچ مشکلی با ما شيعيان ندارند و همزیستي مسالمت آميزی با هم 

داریم. با بقيه ادیان هم مشکلی نداریم. 

مظلوميت حسين)ع(
هرانساني را منقلب مي كند
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نیجریه شد چه  استبصار در  باعث رشد  و زمینه هایی كه  ـ عوامل 
چیزهایی هستند؟ 

ـ همانگونه كه گفتم، محرک اصلی این موج شيعه طلبي، پيروزی انقالب اسالمي 
و نيز موج اسالم خواهی در جهان بود. این موج باعث شده افرادی با انگيزه 

اسالم خواهی راهی حوزه علميه قم شوند و دروس مذهبی بخوانند.
از طرفی، جامعيت مکتب اهل بيت)ع(، سازگاری آن با فطرت انسانی، دالیل 
قانع كننده عقلی و نقلی، استواری پيروان اهل بيت)ع( و تشيع بر مسأله عشق و 
محبت، مسائل عاطفی مربوط به مظلوميت اهل بيت)ع(، همچنين مسأله بسيار 
عميق دعا و نيایش كه در مکتب اهل بيت عليهم السالم هست و در هيچ مکتب 
دیگری در دنيا وجود ندارد موجب رشد سریع تشيع در نيجریه شد. در هيچ 
دین و مذهبي در دنيا مانند صحيفه سجادیه، ادعيه ای كه در مفاتيح الجنان و 

مناجات ائمه)ع( هست وجود ندارد. پس این خيلی اثرگذار است. 
و مسأله محبت به اهل بيت)ع(، دوستی مردم با پيامبر)ص( و خاندان او و مسأله 
مظلوميت آن خاندان اطهر با آن ویژگی ها و آن فضائلی كه دارند و اینکه چه 
مصائبی در این دنيا دیدند؛ هر انسانی را تحت تأثير قرار مي دهد. وقتي كه انسان 
با مصائب امام حسين)ع( در روز عاشورا مواجه شود منقلب می شود. همچنين 
وقتي كه مصائب امام علي)ع(، پس از وفات پيامبر)ص( را بداند، آن هم با آنهمه 

بيانات و احادیث روشني كه درباره جانشيني وي از سوي پيامبر وجود دارد.

ـ نوع رابطه حكومت و حاكمان نیجریه با فعالیت های مذهبی شیعیان 
چگونه است؟ 

ـ اگر كسی با منافع آنها رویارویی نداشته باشد و فقط سرگرم ترویج مذهب 
اهل بيت)ع(، نشر كتاب، برقراری ارتباط با افراد، ارائه سخنرانی و ... حتی در 
سطح خود حکومت باشد، آنها مانع نمی شوند ؛ ولی آنچه باعث حساسيت آنها 
می شود حركتی است كه به منافع آنها لطمه وارد كند. این امر باعث عکس العمل 

آنها می شود. در همه جای دنيا همين طور است. 

ـ فرهنگ مهدویت، چقدر در رواج تشیع نقش داشته است؟ 
ـ همه انسان هاـ  اعم از مسلمان و غيرمسلمان، شيعه و سنیـ  از وضع موجود 
دنيا ناراضی هستند. چون هيچ كسی راضی نيست كه بشر با این نابرابری، با این 
بی انصافی و با این گرفتاری به سر ببرد. این امر نشان می دهد كه یك چيزی 
در كار هست و همه مکاتب و انسان ها به دنبال منجی و نجات بخش هستند. 
البته  اطالعات مربوط به فرد منجی به شکل دقيق؛ با اعالم زمان تولد، محل 
تولد، مشخصات پدر، مشخصات مادر، مشخصات فردی و معنوی و ... فقط در 
مکتب اهل بيت)ع( مطرح شده و در مکاتب دیگر بحثی نشده. حتی اهل سنت 
هم آن را به عنوان شخصی كه بعداً به دنيا خواهد آمد و یا قبالً به دنيا آمده، 
مطرح می كنند؛ ولی به این شکل دقيقی كه در مکتب اهل بيت)ع( مطرح شده 

در مکاتب دیگر مطرح نشده است. 

ـ به صورت فردی، شیعیان نیجریه چگونه مذهب اهل بیت)ع( را تبلیغ 
می كنند؟ 

ـ هركسی برطبق مقدورات و توان خود. مثالً روابط خانوادگی، روابط دوستانه، 
روابط محل كار، روابط روستا و شهر و قبيله یا فعاليت هایی مثل چاپ كتاب، 
ارائه مقاله و سخنرانی و ... . ضمن اینکه فعاليت هایی هم به صورت گروهی 

وجود دارد. 

ـ ممنون از اینكه در این گفتگو شركت كردید.  جامعیت مكتب اهل بیت)ع( و دالیل قانع كنندة عقلي و نقلي 
آن، موجب رشد سریع تشیع در نیجریه شد

***
هیچ دین و مذهبي در دنیا، مثل صحیفه سجادیه و مناجات 
ائمه)ع( را ندارد
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الجزاير
جمهوري دموكرتيك خلق الجزایر كشوري است در شمال قارة آفریقا به 
پایتختی "الجزیره" ، با 2,381,740 كيلومتر مربع وسعت و بيش از 33 ميليون 
نفر جمعيت. تونس و ليبي در شرق، نيجر، مالي و موریتاني در جنوب، و مراكش 
در غرب این كشور، با آن مرز مشترک دارند.

99 درصد جمعيت آن "عرب ـ  بربر" بوده و كمتر از یك درصد اروپایی هستند. 
زبان رسمی كشور عربی است و زبان های فرانسوی و بربری)آمازیغي( نيز كاربرد 
دارند. 
آمازیغ ها، قدیمي ترین مردم شمال آفریقا و در واقع ساكنان اصلي آن محسوب 
مي شوند كه تاریخشان به بيش از 20,000 سال پيش بازمي گردد. حتی در سال 
گذشته ميالدي، باستان شناسان اروپایي، جواهراتي آمازیغي در نزدیکي شهر 
"فکيك" در مراكش پيدا كردند كه 82,000 سال قدمت داشت!
99 درصد مردم الجزایر، مسلمان و بقيه مسيحی و یهودی هستند.

مذهب رایج مسلمانان این كشور "مالکي" است و شيعيان و محبان اهل بيت)ع( 
نيز از دیرباز در این كشور وجود داشته اند.

این كشور با انقالبي خونين و حماسي، توانست در سال 1962 از استعمار 
فرانسه رهایي یابد.

 Algeria

ریشه های تشيع در الجزائرـ  همانند دیگر كشورهای شمال آفریقاـ  به صدر اسالم 
بازمی گردد كه اسالم، با قرائت اهل بيتی به آفریقا وارد شد.

همين داستان در زمان فاطميون نيز دوباره رخ داد و مردم الجزایر و دیگر كشورهای 
شمال آفریقا، تحت تأثير حركت این سلسله، یك بار دیگر به سوی اهل بيت پيامبر 
)ص( متوجه شدند. "آمازیغ"ها )یا همان قوم "بربر"( از اولين كسانی بودند كه از 

فاطميون استقبال كردند و آنان را در منازل خویش جای دادند.
آمازیغ ها كه شيعه شده بودند در راه محبت اهل بيت)ع( از هيچ چيز  نمي هراسيدند 
؛ لذا در كنار فاطميون جنگيدند و در تحکيم قدرت آنان نقشي برجسته ایفا كردند. 
اما به دليل سپري شدن ساليان زیاد، عدم وجود تبليغات و آموزش مناسب، اختالط 
با نژادهاي دیگر و كشتار جمعي شيعيان، آمازیغ هاي نزدیك به زمان معاصر، از 

تشيع خویش بي خبر بوده و هستند. 
اما هنوز مي توان نشانه های بارزي از تشيع را در بين آنان دید؛  مانند: 

1. امازیغ ها در روز عاشورا دست از كار می كشند و تعطيل مي كنند. آنان معتقدند كه 
كار در این روز نحوست دارد و مالي كه در آن كسب شود بركتی نخواهد داشت.

2. آنان در روز عاشورا مرغ یا پرنده ای را قربانی می كنند ولی دليل این قرباني را 
نمی دانند .

3. در برخی از مناطق امازیغی، مردم گوشت خرگوش نمی خورند در حاليکه دليل 
این اجتناب را نمی دانند. این امر به ریشه های شيعی آنها باز می گردد ؛ چرا كه 

گوشت خرگوش در فقه جعفری حرام است اما در فقه عامه حالل.
4. در بين امازیغ هاي اصيل، شخصی كه اسم یکی از خلفاء را داشته باشد یافت 
نمی شود ؛ ولی تعداد كثيری از افراد نام هایی مانند »سيد علی« دارند. جالب اینکه 
كلمه "سيد" تنها به عنوان پيشوند دو نام »احمد« و »علی« به كار می رود و آن را 

به هيچ وجه در ابتدای نام های دیگر نمی آورند .

آغوش باز آمازيغ ها
در برابر تشيع

ريشهها 
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تشيع بيشتر مردم اصيل الجزایرـ  یا همان آمازیغ ها و بربرها ـ  تا اوایل قرن پنجم 
هجري ادامه داشت تا اینکه »المعز بن بادیس الصنهاجی« دست به قتل عام آنان زد. 
این كشتار در زمان »صالح الدین« نيز تکرار شد. از این رو فقط آنهایی توانستند از 
این نسل كشي، جان سالم به در برند كه تقيه نموده و به مذاهب عامه تظاهر كردند . 

)این امر را »ابن اثير« نيز در كتابش، ضمن حوادث سال 407 آورده است(.

پس از قرن ها سکوت، مذهب تشيع از پنجاه سال پيش تاكنون، دوباره در الجزایر تجدید 
حيات یافت. این تجدید حيات،  در دو دهه ي اخير، به حد انتشار و انفجار رسيده است.

گرچه مطابق معمول، آمار جدیدی كه نشان دهنده ميزان شيعيان الجزایر باشد 
وجود ندارد )و اگر هم چنين آماری وجود داشته باشد سری است و به دالیل 
مختلف در دسترس قرار نمی گيرد( اما تخمين زده مي شود كه اكنون حداقل 5 

درصد از مردم الجزایر شيعه باشند.
بيشترین رشد شيعی را می توان در شهرها و مناطقي همچون "الجزیره" پایتخت، 
"باتنه"، "سطيف"، "تيارت"، "تلمسان"، "سيدی بلعباس"، "بلکور"، "واد قریش"، 
نمود.  مالحظه  "البليده"  "وهران"و  "جيجل"،  "تيزوزو"،  "بجادیه"،  "العناصر"، 
هم اكنون حتی در مناطقي از این كشورـ  مانند شهرک های تابع استان "وهران"ـ   

در ماه محرم مجالس حسينی برگزار مي گردد.
»محمد العامری« مسؤول شبکه "شيعة الجزائر" در گفتگویي كه چند سال پيش 
با سایت اینترنتی شبکه العربية انجام داد گفت: »بحمد اهلل حركت استبصار در 
الجزایر، از حالت انتشار گذشته و به حالت انفجار رسيده است! این پدیده اكنون 
تمام خاک كشور را پوشش داده است و در بين تمامی طبقات اجتماعی به چشم 
می خورد. پيش از این ، فقط جوانان شيعه می شدند اما اكنون به بركت امام زمان 
)عج( خانواده هایی وجود دارند كه تمام اعضاي آنها به مذهب اهل بيت )ع( گرویده اند. 

از جمله بتازگی شخصی كه 69 سال از عمرش می گذرد شيعه شده است« .
دالیل گرایش دوباره به تشيع در الجزایر در عصر جدید را مي توان ذیل عناوین زیر 

برشمرد:
1. ریشه های شیعي الجزایر: گذشته از ریشه هاي شيعي كه به فاطميون و بربرها 
بازمي گردد، تعداد زیادی از قبایل موسوم به حسنی و حسينی در الجزایر وجود دارند 
كه علی الظاهر، شجره آنها به نوادگان حسنينـ  عليهما السالمـ  می رسد. همچنين 
قبایلی در منطقه "رشته كوه هاي االوراس" وجود دارند كه از اساس، شيعه اسماعيلی 
بوده اند اما اكنون از این امر مطلع نيستند. یکی از دالیل این غفلت، استعمار فرانسه 
بوده است كه تالش زیادی برای از بين بردن هویت مردم الجزایر نمود. »امير 
عبدالقادر الجزائری« رهبر مقاومت الجزایر در برابر استعمار فرانسه نيز از سالله امام 

حسين )ع( به شمار می رفت.
2. محبت ذاتی مسلمین نسبت به اهل بیت )ع(: اعتقادات دینی مردم الجزایر 
، اعتقاداتی نسبتا دست نخورده و فطری است؛ یعني مردم، فطرتاً مسلمان هستند. 
فطرت پاک یك مسلمان نيز نمی تواند محبت اهل بيت )ع( را نداشته باشد. بر این 
اساس است كه چه در زمان قدیم و چه در دوران معاصر، الجزایري ها به محض 

شنيدن از مذهب اهل بيت)ع( به سوي آن گرایش پيدا مي كنند.
3. ورود استادان شیعه از خارج: درصد زیادی از انتشار شيعي اخير، مرهون ورود 
استادان و مدرسانی است كه از كشورهای عراق، لبنان و سوریه برای كار به الجزایر 
مهاجرت كردند . كشور الجزایر حدود 40 سال پيش براي تکميل كادر علمي مراكز 
آموزشي خود، پذیراي استادان عرب از خارج از كشور گردید. معلمان عراقی، سوری 
و لبنانی، از وقتی كه پاي به مدارس و دانشگاه هاي الجزایر گذاشتند نقش مهمی در  

نشر معارف اهل بيت )ع( در شهرهای مختلف بازی كرده، زمينه سازان قبول اندیشه 
والیت محمد و آل )ص( در این كشور شدند.

4. پیروزی انقالب اسالمی ایران: فعاليتي كه استادان شيعه خارجي ایجاد كردند 
موجب گردید كه الجزایر همانند زميني بذرپاشيده و منتظر باران باشد. پيروزي 
انقالب اسالمي ایران، بسان این باران بود. العامري در این ارتباط مي گوید: »هنگامی 
كه انقالب مبارک اسالمی ایران پيروز شد، خط امام خمينی )ره( زمينه آماده اي 

برای رشد در سرزمين انقالب و مقاومت )الجزائر( پيدا نمود«.
اساتيد خارجي، قبل از پيروزی انقالب اسالمی ایران به الجزایر وارد شدند؛ اما 

پيروزی انقالب اسالمی ، همانند یك انفجار بزرگ، به حركت آنان سرعت داد.
5. خأل عقالني و فقر اندیشه هاي دیني: برخی از محققان معتقدند كه دليل 
انتشار وسيع دوباره تشيع در كشورهای شمال آفریقا ـ مانند الجزایر، تونس و 
مراكشـ  به خأل روحی و فقر عقالني اندیشه هاي دیني در این كشورها بازمي گردد. 
اهميتي كه مکتب اهل بيت)ع( و آموزه هاي شيعي به "عقل"، "تفکر ناب" و "اجتهاد" 
مي دهند، بمثابه گمشده اي بود كه جوانان و دانشگاهيان این كشورها را به خود 

جذب كرد.
6. اقدامات افراطی گروه های خشن سلفی و وهابی: یکی دیگر از دالیل گرایش 
مردم به مذهب تشيع در این كشور ، خشونتی است كه در سا ل های اخير از سوی 

جماعت های سلفی مسلك در حق این مردم اعمال شده است.
»وداد« دختر جوانی است كه در ماه مبارک رمضان سال2003 از مذهب مالکی 
به مذهب اهل بيت )ع( مشرف شد. وی علت استبصارش را اینگونه بيان مي كند: 
»به دليل خشونت های عجيبی كه از سلفی ها مشاهده كردم دچار اضطراب عقيدتی 
شدم و حتی مدتی دین را ترک گفتم. البته كافر و المذهب نشدم ولی عباداتم را 
انجام نمی دادم. تا اینکه پس از مدتی با یك شخص عراقی مواجه شدم و وی برایم 
از شيعه و از امامت سخن گفت و از اینکه اهل بيت )ع( "كشتی نجات و هدایت" و 
"مظلومان تاریخ" اند. اینجا بود كه محبت اهل بيت در دلم افتاد و سپس با آنان بود 
كه اسالم واقعی را شناختم. اگرچه خانواده ام با من مخالفند و حتی من را و نماز 
خواندنم را مسخره می كنند و برای استهزاء من را "شيعه دخترک" صدا مي زنند ولی 

من به این لقب افتخار می كنم«.
یکی از نکات قابل توجه اینکه حركت جدید تشيع در الجزایر، از دانشگاه ها و مراكز 
علمی آغاز شد. یعني در ابتدا نخبگان، فرهنگيان و جوانان را به خود جذب كرد و 

سپس در ميان عوام انتشار یافت.
ماده 61 قانون اساسی الجزایر تصریح می كند: » تمامی افراد ملت، از آزادی فردی در 
انتخاب عقایدشان برخوردارند«. بر این اساس، تاكنون مشکل خاصی از سوي دولت 
برای كسانی كه در این كشور به تشيع گرویده اند به وجود نيامده است. البته خود 
شيعيان نيز بهانه اي براي آزار و اذیت به دست دیگران نداده و حتی المقدور سعي 

مي كنند كه حساسيتي ایجاد نکنند.
حدود 10 سال پيش )1997 م.( در یك مصاحبه تلویزیونی از »شيخ بوعبداهلل غالم 
اهلل« وزیر امور دینی الجزایر سؤال شد: »شنيده ایم تعداد زیادی از مردم الجزایر به 
مذهب تشيع گرویده اند؟« وی ابتدا تالش كرد این مسأله را انکار كند اما مجری 
برنامه، بر سؤال خود پافشاری كرد و تأكيد نمود كه هزاران نفر از مردم شيعه شده اند 
و سپس پرسيد: »اگر این افراد به شما مراجعه و تقاضای احداث مسجد كنند آیا به 
آنها اجازه خواهيد داد؟« وزیر پاسخ داد: »از لحاظ دینی، منعی برای این كار وجود 

ندارد اما به لحاظ ملی نمی توانيم اجازه چنين كاری را بدهيم ...«.
ـ مانند تلویزیون  های  شيعيان الجزایر اگر چه اكنون از شبکه های ماهواره ای شيعی 

ـ بهره می برند ولی همچنان نيازمند كتب و معلومات شيعی هستند. "المنار" و "سحر" 

شكوفهها
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»حجت االسالم والمسلمین محمد سیوطی« روحاني بنیني كه حدود یك میلیون نفر 
را به مذهب اهل بیت)ع( مشرف كرده است را در حاشیه یك اجالس در تهران زیارت 
كردیم. در فرصت تنفس بین برنامه ها مجال مختصري فراهم شد تا صحبتی دوستانه 
ـ و متأسفانه كوتاهـ  با او داشته باشیم. اگرچه با شروع مجدد مراسم، صحبت ما نیز 
قطع گردید و سؤاالت بسیاری ناپرسیده ماند اما شاید همین گفتگوي كوتاه، درآمد و 
مقدمه و انگیزه اي باشد براي گزارش مفصل تر :

از مستبصرین  بلكه  نبوده اید  "شیعه"  ابتدا  از  ـ شنیده ایم كه شما 
هستید. چگونه مذهب تشیع را شناختید؟

ـ بسم اهلل الرحمن الرحيم. نه، من شيعه نبودم. آشنایي ام با مذهب اهل بيت )ع( 
نيز برمي گردد به سفرم به دمشق. 

چون در كشور ما "بنين" مدرسه و نظام درسی وجود نداشت من در ابتداي 
جواني برای تحصيل به كشور سوریه رفتم. در آنجا با یك "روحاني شيعه ي 
عراقی" مالقات كردم. او با من برخورد گرم و دوستانه ای داشت و حتی در امور 
زندگي به من كمك كرد. كم كم كه رابطه ما بيشتر شد وي درباره تشيع برایم 
صحبت مي كرد و برخي منابع و كتب را به من معرفي مي نمود. این امر بتدریج 

موجبات شيعه شدن مرا فراهم نمود. 

ـ آیا غیر از سوریه در جاي دیگر هم درس خواندید؟
بله، من و بعضی از برادران بنيني كه در سوریه درس می خواندیم پس از مدتي به 

ایران آمدیم و مدت 9 سال در قم درس خواندیم و سپس به بنين برگشتيم. 

بـنين
جمهوری بنين كشوری است با مساحت 112,622 كيلومتر مربع و 
جمعيتی بالغ بر 8 ميليون  نفر واقع در 
ناحيه ای موسوم به "West Coast” یا ساحل غربی آفریقا. 
شصت درصد این جمعيت مسلمان هستند.

 ”Porto-Novo  پایتخت این كشور "پورتونووـ
با 234 هزار نفر جمعيت است.

بنين از كشورهای مستعمره  فرانسه بود كه در سال 1960 اعالم استقالل 
كرد. زبان رسمی مردم بنين ، فرانسوی است كه در كنار آن بيش از 60 
زبان و لهجه محلی نيز وجود دارد. 
نکته مهم در مورد این كشور كوچك آفریقایی، فراگير شدن مذهب 
تشيع و انتشار آن است كه می توان از آن به عنوان یك "معجزه الهی" 
یاد كرد، چرا كه در كمتر از سی سال، قریب »یك ميليون نفر« به مکتب 
اهل بيت)ع( گرویده و تشيع را آئين مذهبی خود قرار داده اند. این امر 
عظيم چيزی نيست جز اراده الهی كه به دست پرتوان مردی تالش گر و 
مجاهد، بنيانگذاری شده و به این حد از پویایی رسيده است. 

 Benin

معجزة اخالص؛ 
گرايش ميليوني به تشيع
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ـ  جمعیت بنین چقدر است؟
ـ حدود هشت ميليون نفر.

ـ آیا همه مسلمان هستند؟
ـ نه! شصت درصد مسلمان و بقيه مسيحی هستند. 

ـ وضعیت سیاسي این كشور چگونه است؟
ـ با وجود اكثریت داشتن مسلمانان، حکومت، مسيحی است.

ـ جمعیت شیعیان در بنین چند نفر است؟
ـ تقریباً یك ميليون نفر شيعه در بنين زندگی می كنند.

ـ این، یعني حدود یك چهارم جمعیت مسلمان بنین! تشیع در این 
كشور چگونه تا این حد پیشرفت كرد؟

ـ من و دوستاني كه در حوزه علميه درس خواندیم پس از بازگشت، در بنين 
مدرسه علميه تأسيس كردیم و الحمدهلل توانستيم در مراحل اول، بيشتر از 
دویست طلبه را آموزش داده و به جامعه تقدیم نمائيم. اآلن هر یك از این 
فارغ التحصيالن، از علمای شيعه محسوب می شوند كه خودشان در مناطق 
مختلف كشور اقدام به تأسيس مدرسه نموده اند و در تربيت طالب علوم دینی، 

همتی خاص مبذول مي دارند. 

ـ یعني اآلن ده ها مدرسه علمیه یا مكتب شیعي در بنین فعال است؟
ـ بله؛ از این مهمتر، نتيجه این نهضت علمي این شده است كه اینك برای هر 
عائله ي بنيني، یك عالم شيعه وجود دارد. بله، به این شکل مذهب اهل بيت)ع( 

توانست به سرعت در بنين پيشرفت كرده و فراگير شود. 

ـ آیا در این راه با مشكلي هم برخورد نمودید؟
ـ بدیهي است كه عکس العمل هایي را برانگيخت. وقتی من و دوستان به بنين 
برگشتيم و اقدام به تأسيس مدارس علوم دینی و تبليغ شيعه نمودیم و به لطف 
خدا آن موفقيت ها را به دست آوردیم "وهابی ها" از این شکوفایی شيعي در بنين 

غافلگير شده و می پرسيدند: »این از كجاست؟ این شيعيان از كجا آمدند؟«.
اكثریت این افراد كسانی بودند كه در عربستان سعودی و كویت، درس خوانده 
نزدیك  به شيعه  در حقيقت  ولی  بودند،  دیده  آنجا  در  را  و شيعيان  بودند 
نشده بودند و ایشان را بدرستي نمی شناختند، لذا وقتی كه به بنين برگشتند 
می گفتند: »شيعيان كافر هستند! ما اینها را در كشورهاي خليج می شناسيم، 
اینها بمب هستند!« لذا بسيار ترسيدند و شروع به ایجاد تشویش و اضطراب بين 
مردم نمودند و هدفی جز تخریب وجهه شيعه نداشتند. اما خوشبختانه توفيق 

چنداني نيافتند.
هم اكنون نيز دائماً تبليغ می كنند كه شيعيان كافرند و معتقدند كه »علی« 
پيامبر و رسول خدا است! در حالی كه ما چنين اعتقادي نداریم بلکه می گویيم 

امام علیـ  عليه السالمـ  اولين جانشين و خليفه مظلوم پيامبر است. 

با تأسیس مدارس 
علمیه گوناگون 

درمناطق مختلف 
بنین، نهضتي علمي 
به راه افتاد و نتیجه 

این شد كه اینك 
هر عائله بنیني، یك 

عالم شیعه دارد
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غـــــنا
غنا كشوری است با مساحتي در حدود 238 هزار كيلومتر مربع 
و جمعيتی بالغ بر 28 ميليون نفر، در منطقه غرب آفریقا كه در 
مجاورت خليج گينه )اقيانوس اطلس( واقع شده است. ساحل 
عاج در غرب، بوركينافاسو در شمال و توگو در شرق این كشور 
قرار گرفته اند. پایتخت این كشور "اكرا" و زبان رسمي، انگليسي 
است ولي مردم به زبانهاي محلي همانند گا، آكان و هانوسيا نيز 
تکلم  مي كنند.

این كشور داراي 10 استان است كه توسط وزراي منطقه اي 
)استانداران( اداره مي شود. حدود نيمي از مردم این كشور از نژاد 
آشانتي و مسيحي و نيم دیگر مسلمان هستند؛ تعداد كمي هم  
پيرو ادیان بومي. 
مسلمانان عمدتاً در شمال این كشور سکونت داشته و به 
كشاورزي اشتغال دارند. به علت سابقه حضور استعماري دول 
غربي خصوصاً انگلستان، جلوه هاي فرهنگ غربي كامالً در این 
كشور قابل مشاهده است.

 Ghana

»محمدمرتضی البرا« از روحانیون غنایی است كه در ایران مشغول تحصیل علوم 
دینی است. صحبت كوتاه و دوستانۀ زیر در حاشیۀ همایش امسال دكترین مهدویت 
با ایشان انجام شده است:

ـ مسلمانان غنا چه مذهبي دارند؟
ـ بسم اهلل الرحمن الرحيم. مسلمانان كشور من پيرو مذاهب مختلفي هستند 
اكثریت آنان، به لحاظ فقهي »مالکي« هستند و از نظر اعتقادي، به »صوفيه« 
گرایش دارند. گروهي هم »وهابي« هستند كه از لحاظ فقهي »حنبلي« به شمار 
مي روند. »شيعيان اثني عشري« هم هستند كه البته در اقليت اند. یك فرقه دیگر 

مسلمانان هم به نام »احمدي« وجود دارد.

ـ در غنا چه  تعداد شیعه وجود دارد؟ 
ـ  حدود ده هزار نفر از مسلمانان غنا شيعه هستند.

ـ این عدد، نسبت به دیگر كشورهاي آفریقایي كم نیست؟
ـ چرا؛ به دليل ضعف خودمان است. البته همه مي دانند كه مذهب شریف 
اهل بيت)ع(، در طول تاریخ مورد گزند دشمنان بسيار خود بوده است؛ اما اكنون 
اگر ما به اندازه 10 درصد وهابي ها كار كنيم همه غنا و آفریقا شيعه مي شوند. 
ما چون به اندازه كافي فعاليت نکرده ایم، محکمترین مذهب دنيا هنوز غریب 

مانده است.

شيعيان غنا
در سطح فرهنگي بااليی 
هستند

40 شماره 18.شهريور و مهرماه 1387

ويژه نامهـ   تشيع، مذهب بومي آفريقا



ـ  شیعیان غنا، سازماندهي مشخصي ندارند؟ 
ـ از چند سال پيش یك مجمع محلی وابسته به مجمع جهانی اهل بيت)ع( در غنا تشکيل 
شده و الحمدهلل دوستان در آنجا مشغول هستند و دارند كم كم كار می كنند. اميدواریم در 

آینده وضعيت شيعيان بهبود پيدا كند.

ـ و برنامه هاي تبلیغي؟
ـ در غنا یك روز در هفته، یعني روز جمعه را به مسلمانان اختصاص داده اند و ما مي توانيم در 
این روز امکاناتي را در اختيار داشته باشيم. البته به علت زیاد بودن فرقه هاي مختلف اسالمي 
در این كشور، هر جمعه یکي از فَِرق به تبليغ مذهب خود مي پردازد. آقاي شيخ عبدالمؤمن 
سخنران مخصوص شيعيان است كه در جمعه اي كه به ما تعلق دارد به تبيين مسایل دیني 

مي پردازد.
در غنا شبکه هاي رادیویي بسياري وجود دارد اما هيچکدام مذهبي نيستند. در گذشته هر 
هفته دو ساعت از این برنامه ها در اختيار مبلغان مذهبي بود، اما چون هزینه  در اختيارگرفتن 
شبکه هاي رادیویي بسيار باالست در حال حاضر هيچ برنامه مذهبي از رادیو پخش نمي شود.

ـ رابطه اهل سنت با شیعیان در غنا به چه نحو است؟ 
ـ ما با اهل سنت صوفی  مذهب رابطه خوبی داریم و مشکلی با هم نداریم. آنها حتی در مراسم 

ما شركت می كنند و هيچ مسأله ای با هم نداریم.

ـ وهابي ها چطور؟ 
ـ  داستان وهابی ها جداست. آنها متأسفانه برای شيعيان مشکالت فراوانی بوجود می آورند و در 

ویدئوها و منابر بر عليه شيعه فعاليت می كنند و نسبت به شيعيان فحاشی می كنند.

ـ و با بقیه ادیان غنا؟ 
 Freedom and Justice ـ  ما ظاهراً مشکلی با مسيحيان نداریم. غنا یك كشور باصطالح

است. به  همين دليل كسی حق ندارد مزاحم دیگر ادیان و مذاهب شود.

ـ اآلن در همایش دكترین مهدویت هستیم. به نظر شما مشكل مسمانان و شیعیان 
در عصر حاضر چیست؟ 

ـ  همان گونه كه می دانيد، از ناحيه فرهنگ، فرهنگ تشيع در سطح باالیی قرار دارد و به لحاظ 
مادی نيز مشکل بزرگی وجود ندارد. فقط باید اخالص داشته باشيم و مخلصانه كار كنيم و 

منتظر ظهور امام مهدی)ع( باشيم. 
خداوند می فرماید: »ليظهره علی الدین كله«. یعنی خداوند وعده می دهد كه كل دنيا را امن 
و ایمان فرا می گيرد. به همين دليل امام مهدی)ع( ظهور می كند و »یمأل األرض قسطاً و 
عدالً كما ُملئت ظلماً و جوراً« و نتيجه آن این فرمایش خداوند است كه: »وليبدلّنهم من بعد 
خوفهم أمناً یعبدوننی ال یشركون بی شيئا«. یعنی إن شاء اهلل یك روزی بياید كه همه، موحد 

و مؤمن شوند و این، هدف از قيام امام زمان عليه السالم است. 

ـ از شما به خاطر اینكه در این گفتگوی كوتاه شركت كردید متشكرم. 

شیعیان، به لحاظ فرهنگ در سطح باالیي 
قرار دارند. مشكل مادي نیز ندارند. فقط باید 

مخلصانه كار كنیم.

***
اگر 10 درصد وهابي ها كار كنیم، همه غنا 

شیعه مي شوند.
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توگـو
توگو كشوری است با مساحت 56,785 كيلومتر مربع وجمعيتی 
بالغ بر 6 ميليون نفر كه در منطقه غربی آفریقا واقع شده است. 
پایتخت این كشور شهر "لومهـ  Lome”  با 750 هزار نفر 
جمعيت است.
45 درصد از جمعيت توگو مسلمان هستند.

نام رسمی آن "جمهوری توگویی" است و از سوی غرب با غنا، 
از سوی شرق با بنين و از سوی شمال با بوركينا فاسو هم مرز 
است. در جنوب، توگو ساحل كم مسافتی در كنار خليج گينه 
دارد. شهر لومه هم بر همين كرانه قرار گرفته است.

 Togo

»حجت االسالم والمسلمین سید حسین امین السید« یك روحاني لبناني و از مبلغان 
فعال شیعي در دو كشور غنا و توگو در غرب آفریقا است. وي نزدیك به هفت سال 
است كه در این منطقه فعالیت مي كند. 
اگر چه بیشتر فعالیت السید در زمینۀ امور اسالمي لبناني هاي مقیم غنا و توگو 
متمركز است اما گفتگو با او مي تواند اطالعاتي در زمینه تشیع در این دو كشور در بر 
داشته باشد.

ـ  شما در دو كشور غنا و توگو حضور داشته و دارید. جمعیت مسلمانان و 
شیعیان در این مناطق، و درصد آنان نسبت به كل كشور چقدر است؟

ـ 45 درصد مردم توگو و 40 درصد مردم غنا مسلمان هستند. دین رسمي غنا 
مسيحيت است و اكثر اشراف و بزرگان دولت از این آیين هستند. مسلمانان 
با فعاليت هاي خوب خود توانسته اند به مناصبي نظير معاون رئيس جمهور نيز 
دست یابند. همچنين تعدادي از وزراء و نمایندگان مجلس نيز از مسلمانان 
مي باشند كه فعاليت هاي مناسب و محبوبيت قابل قبولي دارند. تعداد شيعيان 
با وجود ضعف آمارگيري، در مجموع مناسب است و مسجد و مدرسه متعلق به 
خود را دارند. هم اكنون، دانشگاه و حوزه اي نيز براي شيعيان تأسيس شده است 

و جمعيت شيعيان روز به روز در حال افزایش است. 
كارهاي تبليغي ما بيشتر بر روي لبناني هاي موجود در غنا متمركز است كه 

تعداد آنها 1000 نفر مي باشد و 500 نفر از آنان شيعه هستند. 
در توگو هم جمعيت مسلمانان رو به افزایش است. در گذشته نه چندان دور 
نسبت آنان 30 درصد بوده است كه با تالش هاي صورت گرفته به مرور این 
تعداد به 45 درصد رسيد. این جمعيت در مناطق مهم كشور سکونت دارند و 
مورد اعتماد رئيس جمهور سابق و كنوني هستند. آنان در سرزمين خود بسيار 

قوي هستند و با جدیت كارهاي خود را انجام مي دهند. 

تشيع؛
مذهبي شناخته شده در توگو
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به دست آوردن آمار دقيق شيعيان توگو نيز مانند سایر كشورهاي آفریقایي 
مشکل است. تشيع در توگو مذهب شناخته شده اي است و مدرسه اي براي 
تربيت دانش آموزان علوم دیني و تبليغ وجود دارد. مردم توگو نيز تشيع را 
مذهب وحشتناک و رانده شده اي نمي دانند و آن را به راحتي مي پذیرند. اما 

مشکل موجود، كمبود امکانات است. 
تعداد لبناني هاي موجود در توگو نيز 1500 نفر است و 800 نفر آنان شيعه 
هستند. آنجا حسينيه اي براي شيعيان دایر است و تالش ها در جهت ساخت 
مصلي و مدرسه استمرار دارد و ساخت حسينيه بزرگ، سالن ورزشي و دیگر 
فعاليتهاي اجتماعي و خدماتي براي آفریقا نيز از جمله اقداماتي است كه در نظر 
داریم انجام دهيم تا از این طریق بتوانيم زمينه پيوند با آفریقایي ها را در جهت 

ایجاد رابطه دوستانه و مناسب فراهم كنيم. 

ـ  سطح سواد و وضع اقتصادي در میان مردم و به خصوص شیعیان 
چگونه است؟ 

ـ وضع فرهنگي غنا بسيار متفاوت با توگو است. در غنا مدرسه ها و دانشگاه هاي 
خارجي فراواني وجود دارد. مدارس آمریکایي، انگليسي، فرانسوي و همچنين 
دانشگاه هاي بين المللي تركيه كه در نقاط مختلف جهان فعاليت مي كنند و 
سطح علمي باالیي دارند. در غنا وضع اقتصادي در بين شهر و روستا و ميان 
مردم مختلف متفاوت است. برخي داراي وضع اقتصادي بسيار مناسب و قسمتي 

دیگر بسيار فقير و تهي دست اند. 
اما در توگو وضع نامناسب است. دانشگاه هاي توگو فقير و ناتوانند تا جایي كه در 
برخي رشته هاي عملي نظير پزشکي، دانشجویان سال چهارم با دانشجویان سال 
اول در یك كالس مي نشيند. تحصيالت پزشکي آنان تنها جنبه نظري دارد و 
جایي براي فعاليت هاي عملي نيست. در آن جا كتاب درسي اغلب وجود ندارد 
بلکه دانشجویان سخنان استاد را ثبت كرده و از آن به عنوان كتاب استفاده 
مي كنند. اغلب افراد در توگو كارگرند و سرمایه دار در آن بسيار اندک است. این 
كشور تحت سيطره سرمایه داران بيگانه است و نه سرمایه داران داخلي. اما به 
مرور براي توسعه آن تالش هایي در حال انجام است و به مرور مي تواند به قدرت 

و استقالل دست یابد. 

ـ  نیازهاي مردم، به خصوص جوانان آنجا، چیست؟ 
ـ آنان به همه چيز نياز دارند ؛ زیرا دولت به برنامه هاي فرهنگي و تربيتي اهميت 
چنداني نمي دهد. البته یك نکته مثبت كه آنجا وجود دارد این است كه در آن جا 
"آموزش" الزامي است و با وجود فقر، دولت، تمام برنامه هاي آموزشي مدارس را به 
عهده گرفته است؛ اما برنامه اي جهت افزایش سطح فرهنگي و تربيتي وجود ندارد. 
در آنجا مراكز فرهنگي اروپایي نظير مراكز فرانسوي و آلماني فعاليت مي كنند، اما 
چيزي كه آفریقایي ها را مستقيما از نظر فرهنگي تغذیه كند و فرهنگ آفریقایي ها 
را مدنظر بگيرد وجود ندارد. ما درصدد انجام این اقدامات از طریق ایجاد مراكز 
فرهنگي هستيم كه به این جوانان براي آشنایي با اسالم و قرآن و اهل بيت)ع(كمك 
كند. زیرا این مسائل است كه انسان را احيا مي كند و او را از تاریکي به نور هدایت 
مي نماید. این مراكز فرهنگي كه قصد تأسيس آنها را داریم این نيازها را برطرف 

خواهد كرد. برنامه هاي ورزشي نيز براي جوانان بسيار مهم است. 

پاپ گفت: " آفریقا باید در سال 2000 یك قاره مسیحي 
باشد"؛ اما اكنون سال 2008 است و مسیحیت در این قاره 
موفقیتي نداشته است.
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همچنين با توجه به اینکه آفریقا سرزميني استعماري و استثماري است، انقالب 
ارتباطي باالیي در آن برقرار است و هزینه آن نيز اندک مي باشد. اما فقر مانع از 
كاربرد آن شده است. ما در نظر داریم تا در مراكز فرهنگي كه تأسيس مي كنيم 
از وسایل ارتباط با فرهنگ هاي جهان و فرهنگ خود استفاده كنيم كه اگر این 
مسئله محقق شود نتایج بسيار گسترده اي در بر خواهد داشت و از نظر فرهنگي 

ثمرات بسياري دارد. 
ـ تأثیرات جهاني شدن بر آفریقا را چگونه مي بینید؟

ـ اگرچه هدف مطرح كنندگان این نظریه، شوم بوده است و خواسته آنها تسلط 
بر جهان و نه ارتباط فرهنگي مي باشد؛ اما ما به جهاني سازي فرهنگي دعوت 
مي  كنيم زیرا ما تابع فرهنگ اسالم و اهل بيت هستيم و قصد انحصار آن را به 
خود نداریم بلکه مي خواهيم آن را در همه جا منتشر كنيم. ما مي خواهيم اسالم 
در جهان حاكم باشد و این همان چيزي است كه حضرت محمد)ص( آن را 
ایجاد كرد؛ آنگاه كه اسالم را جهاني اعالم كرد. ما در صدد ایجاد زمينة اسالم 
جهاني هستيم تا زماني كه حضرت مهدي)ع( ظهور و بر جهان حکومت كنند. 
كشورهاي جهان با فکر است كه تحت حکومت قرار مي گيرند نه با تسلط و 
قدرت. چه بسيار افرادي كه بر جهان مسلط شدند اما بر آن حکومت نکردند. ما 
مي خواهيم جهاني داشته باشيم یکپارچه و فرهنگ اسالم و اهل بيت كه فریاد 
آزادي انسان را سر مي دهد بر جهان حاكم باشد. جهاني سازي هدف ماست و 
جهاني سازي رهایي انسان از شقاوت و استثمار كشورهاي مستکبر و شيطاني 

مي باشد. 

ـ  اما غربي ها به جهاني سازي دیگر مي اندیشند! 
ـ بله، غربي كه شركتهاي اقتصادي بر آن حاكم است و افکار سرمایه داري در آن 
وجود دارد هرگز به قصد توسعه و پيشرفت به كشوري وارد نمي شود بلکه هدف 

آن، غنيمت ها و مستثمرات آن كشورها است. 
این حمله اي كه به آفریقا شده است در مرحله اول براي مواد اوليه و معادن است 
و در مرحله دوم براي منابع نفتي است. بعد از ورود آمریکایي ها به آفریقا و منع 
آنان از استفاده و استخراج نفت، آنان پایگاه هاي نظامي را در آنجا ایجاد كردند 
چون معتقدند كه پس از پایان نفت در خاورميانه و كشورهاي عربي، نفت آفریقا 
نقش مهمي خواهد داشت و استخراج آن شروع خواهد شد. بنابراین اگر غرب 
سخن از جهاني سازي مي زند. این دروغ و نيرنگي بيش نيست. آنان جهاني سازي 

را براي تسلط و استثمار خود مي دانند نه براي پيشرفت و توسعه بشریت. 

ـ  از دید غرب، جهان اسالم در چه جایگاهي حضور دارد و در طرف 
مقابل، جهان اسالم چه برخوردي باید با آنان داشته باشد؟ 

ـ غرب و علماي غربي اسالم را به دید دشمن بزرگ خود مي بينند. این چيزي 
است كه آنان خود بر آن اذعان مي كنند. هنگامي كه سخن از » جنگ تمدنها« 
مي زنند به این سبب است كه تمدن حاكم بر جهان، بر داشته هاي جهان حکم 
خواهد كرد. بنابراین هر كس بر فکر انسان تسلط یابد بر توانایي ها و داشته هاي 

او تسلط یافته است. 
آنان مي خواهند تمدن و فرهنگ غربي را رواج دهند تا بر جهان تسلط یابند. در 
مقابل ما مي خواهيم فرهنگ اسالم و ایمان و فرهنگ اهل بيت)ع( را گسترش 

تشیع در توگو
 مذهب شناخته شده اي 
است

44 شماره 18.شهريور و مهرماه 1387

ويژه نامهـ   تشيع، مذهب بومي آفريقا



دهيم كه با تسلط و تجاوز مخالفت مي كند. آنان همواره اعالم مي كنند كه ميان 
اسالم و آنان دشمني وجود دارد و تصور مي كنند كه دو تمدن در جهان وجود 
دارد: یکي تمدن غربي و تمدن دیگر تمدن اسالمي. و مي بایست بين این دو 
جنگي رخ دهد تا فرهنگ غربي چيره شود. آنان در جهت این هدف تالش 

مي كنند .
ما راه مستقيم و برهان درست و سليم را داریم و نيازي به جنگ و تنش نداریم. 
ما باید اعتقادات درست را براي مردم آشکار كنيم و مردم را به نور اسالم دعوت 

كنيم تا از تاریکي غرب خارج شوند و به نعمت و نور اسالم نائل شوند. 
این چيزي است كه براي آنان فاجعه آور است. آنان از طریق پول و تسلّط نظامي 
و تسليحاتي قصد تسلط بر ما را دارند؛ اما تاثير یك مبلّغ اسالمي ما از همه 
این ها بيشتر است؛ چون ما از درون قلب خود با مردم سخن مي گویيم؛اما آنها 
به وسيله فشار نظامي و تسليحاتي با آنان سخن مي گویند. ما با آنان در همه 
چيز شریك مي شویم و با تمام وجود با آنان سخن مي گویيم و به قلب آنان نفوذ 
مي كنيم، ولي دشمنان اسالم به زمين هاي مردم نفوذ مي كنند. اگر سرزمين 
مردم را اشغال كني مورد نفرت آنان قرار مي گيري و اگر قلب مردم را به دست 
آوري مورد محبت آنان قرار مي گيري. این فرق مسلمانان است با دیگران. ما 
وارد عقل و قلب آنان مي شویم؛ در نتيجه آنها عضوي از ما مي شوند. اما غربي ها 
وارد خانه هایشان مي شوند و اموال و داشته هاي آنها را مي ربایند. پس چگونه 

مي توانند با آنان بمانند؟ 
سال هاي آینده "سال هاي اسالم در آفریقا"ست. برخالف سخن »پاپ« كه گفته 
بود: »سال 2000 باید آفریقا مسيحي باشد« ، اكنون سال 2008 است و آنان 
هيچ پيشرفتي نکرده اند. شاید تعدادي نير به مسيحيت روي آورند ولي بسرعت 
نيز از آن خارج مي شوند یا به تعليمات آن پاي بند نمي مانند. به همين دليل 
مسيحيت با ابتکار جدید، مذاهبي متناسب با آفریقایي ها در مسيحيت ایجاد 
كرد. این مذاهب شامل "رقص" و "غنا" و "تعّدد ازدواج" مي باشد كه بر خالف 
آیين مسيحيت است؛ اما كليسا براي به دست آوردن پيرو در آفریقا به این كار 
هم تن داده است اما همچنان در ناتواني و شکست به سر مي برد. در حالي 
كه مسلمانان با وجود ضعف و كمبود مالي، عامل اصلي در فکر و فرهنگ 

مي باشند. 
ـ  سؤاالت ما تمام شد. اگر نكته خاصي دارید بفرمایید. 

ـ من در پایان این دیدار از توجه و تالش شما متشکرم و از عنایت و توجه شما به 
آفریقا كه در این روزها مورد توجه همه كشورهاي جهان مي باشد، سپاسگزارم. 
بين كشورهاي جهان بر سر دستيابي به آفریقا تنش و رقابت وجود دارد. اهميت 
شما به مسأله آفریقا  نشان دهنده جهاني بودن فکر و فعاليت هاي شماست؛ و این 
كه اهتمام شما بر تمام جهان است و مي خواهيد فکر اسالمي را به همه جاي 
جهان انتقال دهيد. توفيق شما را براي خدمت به اسالم و مذهب اهل بيت)ع( و 
كمك و یاري كشورهاي فقير و ناتوان در علم و فرهنگ براي دست یابي به فکر و 
فرهنگ اصيل و درخشان اهل بيت )ع( و نجات از چنگ استعمار و استثمار غرب 

و افکار شيطاني آنان را، از خداوند منان خواستارم. 

بین كشورهاي جهان، بر سر دستیابي به آفریقا رقابت سختي 
وجود دارد

***
ما تابع فرهنگ اسالم و اهل بیت )ع( هستیم و قصد انحصار 
آن به خود را نداریم؛ لذا همه را به »جهاني سازي فرهنگي« 
دعوت مي كنیم

***
فرهنگ اهل بیت)ع(، 
فریاد آزادي انسان را سر مي دهد

***
فرهنگ اهل بیت)ع(، 
با تسلط و تجاوز مخالف است
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حبشه
كشور "حبشه" یا همان "جمهوری فدرال دموكراتيك اتيوپی" 
كشوري است در شرق قارة آفریقا به پایتختی "آدیس آبابا" ، با 
1,104,300 كيلومتر مربع وسعت و بيش از 75 ميليون نفر 
جمعيت. 
سومالي در شرق، كنيا در جنوب، سودان در غرب، و اریتره در 
شمال این كشور، با آن مرز مشترک دارند.

حدود نيمي از جمعيت این كشور، مسلمان و نيم دیگر مسيحي 
هستند كه ارتدوكس ها اكثریت آنان را تشکيل مي دهند.

این كشور سابقه اي هزاران ساله دارد. در سال 1936 تحت 
اشغال ایتاليا درآمد و این اشغال تا 1941 و شکست این كشور 
در جنگ جاني دوم ادامه داشت. اتيوپي باالخره توانست در سال 
1944 از سيطره انگلستان خارج و مستقل شود.

 Ethiopia

اولين ریشه های تشيع در اتيوپي به اولين روزهایی بر می گردد كه دعوت اسالمی 
وارد این سرزمين شد، یعنی در زمان مهاجرت مسلمانان صدر اسالم به حبشه.

این مهاجران كه به دستور پيامبر اكرم)ص( و از شر فشارها و شکنجه های 
كفار قریش به سوی حبشه هجرت كردند تحت سرپرستی جناب »جعفر بن 
ابی طالب« برادر اميرالمؤمنين)ع( قرار داشتند. پس از واقعه معروفی كه طي آن 
»اصحمة بن ابجر النجاشی« پادشاه وقت حبشه تحت تأثير آیاتي از "سوره 
مریم" قرار گرفت، این مسلمانان توانستند از مکر كفار قریش رهایي یافته، در 

آنجا در آزادی كامل به زندگي و فعاليت بپردازند.
پس از قدرت گرفتن اسالم و فراتر رفتن آن از مرزهای حجاز، گروهی از اهالی 
یمن كه شيعه شده بودند به حبشه هجرت كردند و با خود پيام مکتب اهل 
بيت عليهم السالم را به این سرزمين رساندند. این افراد بعد از شنيدن وصایای 
رسول اهلل)ص(، نسبت به خالفت حضرت علی)ع(، جزء شيعيان آن حضرت 
قرار گرفتند؛ چراكه یمن سرزمينی بود كه پيامبر)ص( علی)ع( را برای تبليغ به 
آن كشور فرستاده بود و اهالی این سرزمين از كسانی بودند كه به دست ایشان 

اسالم آورده بودند.
حتی گفته می شود كه پس از مرگ اصحمة النجاشی، هنگامی كه نجاشي بعد 
از وي، خبر كنار زده شدن علی )ع( را از خالفت شنيد، تشيع خود را علنی كرد 

و آنچه رخ داده بود را رد نمود.
موج دوم تشيع در حبشه به "عصر عباسی" بازمي گردد. در این دوران تاریك، 
گروه هایی از پيروان اهل بيت )ع( از فشارها و مظالم بنی عباس فرار و به حبشه 
هجرت كردند. آنان توانستند برخی از قبایل بت پرست اتيوپی را مسلمان نموده 
و به نزاع های قبيله ای در این منطقه پایان دهند. همچنين گفته می شود آغاز 

ريشهها 

سه موج تشيع
در سرزمين بال ل و نجاشي
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انفصال سرزمين های "ارتيره" و "سومالی" از كشور اتيوپی، به این دوران باز 
می گردد .

قدیمی  گروه هستند: 1. شيعيان  دو  از  نيز متشکل  اتيوپي  فعلي  شيعيان 
2.مستبصرین .

تعداد زیادي از شيعيان بومي اثنی عشری این كشور در منطقه "نغلی بورنا" واقع 
در شمال شرق اتيوپی و 610 كيلومتری پایتخت زندگی می كنند.

مردم این منطقه ـ كه حدود 360 كيلومتر از مرز حبشه با سومالی و 170 
كيلومتر از مرز این كشور با كنيا فاصله داردـ  از قوميت های گوناگون تشکيل 
شده اند كه دو قوميت "سومال" و "اورومو" اكثریت مسلمانان آن را تشکيل 

می دهند .
این منطقه ـ وبالتحدید شهر "شاكسو" ـ سرزمين ثروتمندی است كه دارای 
معادن طال و جنگل های انبوه می باشد. به همين دليل ، مورد هدف حركت های 

تبشيری مسيحيت و نيز تبليغات بهایيت قرار داشته است.
مذهبی  فعاليت های  و  مدرسه  حسينيه،  مسجد،  دارای  نغلی بورنا  شيعيان 

هستند.
حركت استبصار در این كشور بسان دیگر كشورهای جهان دارای رشد سریع 
بود. گرایش به تشيع در اتوپی، مرهون ارتباط اهالی این كشور با شيعيان و 

مستبصران كنيا و تانزانيا است.
در سالهای 1999 و 2000  تعدادی از مدارس دینی این كشور، حركتی را برای 
تصحيح تلقيات نادرست از شيعه آغاز كردند. این حركت باعث تفاهم بيشتر 
مسلمانان این كشور و گرایش بيشتر مردم به سوی مذهب اهل بيت عليهم 

السالم گردید.
مطابق معمول، آمار دقيقی از تعداد شيعيان این كشور در دست نيست؛ ولی 
اتيوپی مدعی هستند كه در حدود 40 درصد از مسلمانان  برخی شيعيان 
این كشور را طوایف گوناگون شيعه تشکيل می دهند. شيعيان در"آدیس آبابا" 

پایتخت و نيز در مناطق شمال و شرق اتيوپی سکونت دارند .

شكوفهها

در طول تاریخ، سه موج تشیع، حبشه را تحت تأثیر 
قرار داده است:
1. صدر اسالم؛ به وسیله مهاجران اولیه و نیز اهالي یمن 
كه اسالم را  از امیرالمؤمنین علي)ع( آموخته بودند؛
2. عصر بني عباس؛كه گروه هایی از پیروان اهل بیت )ع( 
از فشارها و مظالم بنی عباس فرار و به حبشه هجرت 
كردند؛
3. عصر مدرن؛ و تحت تأثیر انقالب اسالمي ایران.
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آنچه می خوانید گفتگوی كوتاهی با »شیخ حسن عوالی« مسؤول حوزه علمیه 
شیعیان در اوگانداست. 
ایشان عالوه بر این، مسؤول برخی یتیم خانه ها هم در این كشور می باشد، كه حدود 
سیصد كودك در آنجا نگه داري می شوند:

ـ تعداد مسلمانان اوگاندا چقدر است؟
ـ آمار رسمی دولت حکایت از آن دارد كه بين 10 تا 20 درصد مسلمان در این 
كشور زندگي مي كنند. اما ما فکر می كنيم آمار واقعي بيشتر از 30 درصد باشد. 
حتی در كشور مناطقي هستند كه  بيش از 80 درصد افراد آنها مسلمان هستند. 

ـ و چند درصد از این مسلمانان، شیعه هستند؟
ـ اكثریت مسلمانان اوگاندا سنی هستند چون مبلغين آنها خيلی قبل تر از ما 
به این كشور آمدند؛ ضمن اینکه مبلغان شيعه اي هم كه بعداً آمدند، فقط برای 
خود شيعيان و فرزندان آنها فعاليت می نمودند و فعاليت تبليغي برای انتشار 
شيعه نداشتند. برخی از شيعيان هم مهاجرت كردند و مساجد آنها در دست 

اهل سنت قرار گرفت. 
لذا آمار دقيقی از شيعيان نداریم. اما در منطقه ای كه ما زندگي مي كنيم  25000 
شيعه و شش مسجد فعال داریم. در كل اوگاندا نيز سی و پنج تا چهل مسجد 

شيعي وجود دارد.

ـ جایگاه شیعیان در اوگاندا چگونه است؟
ـ هم اكنون جایگاه شيعيان خوب است. قبالً ما نمی توانستيم خودمان را به دیگران 

اوگانـدا
اوگاندا كشوری است واقع در شرق قاره آفریقا با مساحت 241139 
كيلومتر مربع و جمعيتی بيش از 30 ميليون نفر.  
پایتخت این كشور "كامپاال" و زبان های رسمی آن انگليسی، سواحلی و 
زبانهای محلی از جمله لوگاندا است. 
دین غالب مردم این كشور مسيحيت و اسالم است.

این كشور كه در شرق با كشور كنيا، در غرب با روآندا و بروندی و در 
جنوب با تانزانيا هم مرز است؛ دارای یك فالت مركزی كم ارتفاع با پوشش 
گياهی ساوان می باشد. مهم ترین محصول صادراتی اوگاندا، قهوه  است.

 Uganada

اهل سنت،فرزندانشان را
به مدرسه شيعه ها مي آورند
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بقبوالنيم؛ چراكه ما به نظر آنها "مشرک" بودیم! اما االن مسلمان هستيم!! 
اكنون گاهی برنامه هایی هم در رادیو و تلویزیون اجرا می كنيم كه بقيه مسلمانان 
خيلی استقبال می كنند. همچنين در مناسبت ها و مراسم مختلف برنامه داریم و 

همه مردمـ  شيعه و سنيـ  می آیند و در مراسم ما شركت مي كنند.

ـ رابطه شیعیان با پیروان ادیان دیگر چطور است؟
ـ در رابطه با ادیان دیگر نيز مشکلی نداریم و رفتار مردم با هم، با احترام و صرف 

نظر از دین و آیين  یکدیگر است.

ـ و رابطه شما با دولت؟
ـ شيعيان با دولت هم مشکلی ندارند.

ـ آیا شركت شیعیان در مسائل سیاسی رضایت بخش است؟
ـ ما اگر چه نماز جمعه هم داریم، اما شركت شيعيان در مسائل سياسی ضعيف 

است.

ـ آیا شما در طول فعالیتتان مستبصر هم داشته اید؟
ـ بله، تعداد قابل توجهی مستبصر داریم. آنها، هم از اهل تسنن هستند و هم 
از مسيحيان، كه شيعه مي شوند. البته مستبصراني كه قبالً سني بوده اند بيشتر 

هستند.

ـ آیا شیعیان مدرسه هم دارند؟
ـ ما در اوگاندا تقریباً 15 مدرسه استاندارد در سطوح ابتدایی و متوسطه داریم. 

ـ مدرسه دیني چطور؟
ـ مدارس آكادميك ما با محوریت دروس دینی تشکيل شده است و در آنها 
دروسی از قبيل فقه، اصول )در حد مقدمات حوزه( و حفظ و قرائت قرآن 

تدریس می شود. البته ما مسؤوليت قریب به 40 مدرسه را بر عهده داریم ؛ ولي 
این 15 مدرسه مخصوص شيعيان است.

ـ و فعالیت هاي خیریه؟
ـ شش "یتيم خانه" هم داریم، كه از حدود 300 بچه ـ پسر و دختر ـ در آنجا 

نگهداري می شود كه بعضی از آنها شروع به مدرسه رفتن كرده اند.

ـ وضعیت اقتصادی شیعیان اوگاندا چطور است؟
ـ وضعيت اقتصادی شيعيان مانند دیگر مردم است؛ یعني در بينشان قوی 

هست، متوسط هم هست، اما اكثراً ضعيف هستند. 

ـ و وضعیت فرهنگی؟
ـ به لحاظ فرهنگی ـ نسبت به اوضاع معمول آفریقا ـ وضعيت شيعيان بسيار 

خوب است. همچنين روابط اجتماعی بسيار خوبی هم داریم.

ـ براي تبلیغ تشیع از چه ابزاري استفاده مي كنید؟
ـ تبليغ شيعه در آنجا از طرق مختلف مثل رادیو، تلویزیون و مبلغينی كه از 

خارج می آیند صورت می گيرد.

ـ تبلیغ اهل سنت چگونه است؟
ـ اهل سنت بيشتر در مساجدشان تبليغ می كنند و مشکلي با ما ندارند. آنها 

حتی بچه هایشان را به مدارس ما می آورند.

ـ از شما به خاطر اینكه در این گفتگوی كوتاه شركت كردید متشكرم. 

با وجود ضعف اقتصادي، وضعیت فرهنگي شیعیان اوگانداـ  
نسبت به اوضاع معمول آفریقا ـ  بسیار خوب است.
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»حجت االسالم والمسلمین احمد خان« مستبصري از كشور سنگال است. وي پس 
از تحصیل در مدرسه علمیه سني مذهب "باب الهدي" به مذهب اهل بیت)ع( گروید 
و  دو سال در مدرسۀ شیعي "سبطي الزهراء)س(" به فراگیري كلیات مذهب تشیع 
پرداخت و آنگاه براي تكمیل دانش دیني اش به ایران سفر كرد و اینك در 
جامعة المصطفی العالمية مشغول به فراگیري علوم اسالمي است.
احمدخان چندین مقاله در دفاع از مكتب اهل بیت)ع( نوشته است كه در روزنامه هاي 
سنگال به زبان فرانسه ترجمه و منتشر شده اند.

ـ آیا سنگال، قبل از انقالب اسالمي هم شیعه داشت؟
ـ بسم اهلل الرحمن الرحيم. بله، سنگال قبل از انقالب هم تعداد كمي شيعه داشت.

ـ تا جایي كه ما اطالع داریم، خود شما هم قبالً سني بودید و این اولین 
مصاحبۀ شما راجع به این موضوع است. چطور شد كه شیعه شدید؟

ـ  اولين جرقه شيعه شدنم یك روحاني شيعه بود كه با استاد من دوستي داشت. 
استاد ما سني بود، اما سني متعصبي نبود؛ لذا بعضي اوقات از این دوست شيعه اش 
دعوت مي كرد كه به كالس ما بياید. او هم مي آمد و حدیث مي خواند. ما هم سؤال 
مي پرسيدیم و اشکال و بحث مي كردیم. كم كم ما فهميدیم كه او حرف هایي جدید 
دارد. اینجا بود كه من احساس كردم كه در تاریکي هستم. لذا براي یاد گرفتن و 

تحقيق پيرامون مذهب تشيع به مدرسة شيعيان رفتم؛ مدرسة "سبطي الزهراء".

ـ و این مدرسه شما را به مذهب اهل بیت)ع( نزدیك كرد؟
ـ بله؛ مطالبي كه آنجا به ما گفتند را با كتب اهل سنت مقایسه مي كردم و از اساتيدم 
هم مي پرسيدم. از جواب استادان سني ام قانع نمي شدم و  مردد بودم. لذا دست به دعا 
برداشتم. با پدرم هم صحبت كردم. بعد مختصري از عقاید و اعمال شيعه را به پدرم 
گفتم.  او مي گفت: »ما اهل بيت پيامبر را دوست داریم، همه باید اهل بيت را دوست 
داشته باشند«. مدتي بعد شخصي به من گفت: »تو اشتباه مي كني! شيعيان حضرت 

سنگال
سنگال كشوري است، با 95000 هزار كيلومتر مربع وسعت و 
حدود 14 ميليون جمعيت. این كشور ساحلی، در منتهی اليه 
غربی قاره آفریقا در كناره شرقی اقيانوس پهناور اطلس، كه از 
شمال و شمال شرق با كشور موریتانی، در جنوب با گينه و 
گينه بيسائو و در غرب با كشور مالي همسایه است والبته در 
دل خود كشوری كوچك به نام گامبيا را نيز جای داده است 
كه از همه طرف آن را محصور ساخته و تنها كشور همسایه آن 
محسوب می شود.

بيش از 95 در صد مردم سنگال مسلمان هستند كه وضعيت 
اكثرشان از لحاظ اقتصادي متوسط است. مذهب اكثریت مردم 
این كشور "مالکي" است و شيعيان نيز از دیرباز در این كشور 
وجود داشته اند.

 Senegal

شيعه  ای كه
 امام جماعت اهل سنت است
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علي را پيامبر خدا مي دانند و قرآني غير از قرآن ما دارند«!! من هم رفتم و تحقيق 
كردم و فهميدم كه شيعيان حضرت علي )ع( را امام اول خود و جانشين و وصي و 

پيرو حضرت محمد)ص(  مي دانند. 

ـ كتاب هاي شیعیان را نخواندید؟
ـ  چرا؛ در مرحله بعد به سراغ مطالعة كتبي چون المراجعات و ثم اهتدیت )آنگاه 
هدایت شدم( رفتم. بعد هم احادیثي كه این كتابها نقل كرده بودند را در كتب اهل 
سنت بررسي كردم و دیدم همانطور است كه نویسندگان این كتاب ها نوشته اند. اینجا 

بود كه مخفيانه مذهب تشيع را پذیرفتم و شروع كردم مثل شيعيان نماز خواندن. 

ـ واكنش خانواده به شیعه شدن شما چه بود؟ آیا آنها هم شیعه شدند؟
ـ  خانواده ام وقتي فهميدند، با من صحبت و در واقع مباحثه مي كردند. پدرم با 
توهين به بزرگان مخالف و به همين دليل از وهابيت، متنفر است. او چون فکر 
مي كرد تشيع هم مثل وهابيت است با من مخالفت مي كرد. ولي آنها وقتي فهميدند 
كه شيعه هم با توهين به بزرگان مخالف است و توصيه به احترام و بزرگداشت علما 
و بزرگان مي كند خيلي از آن خوششان آمد. خانواده ما 12 نفرند. همه برادرانم شيعه 
شده اند. خواهرانم هم كه شيعه نشده اند واسطة من با غيرشيعيان شده اند و حرف مرا 

به آنها مي گویند و حرف آنها را به من.

ـ چرا مردم سنگال از وهابیت متنفر هستند؟
ـ  چون وهابيت به بزرگان توهين مي كند. وهابي ها حتی پدرم و دوستانش را كه 
سني هستند ولي دعا مي خوانند و به پيامبر متوسل مي شوند را كافر مي دانند. آنها 

معتقدند كه پيامبر مرده است و تأثيري ندارد!

ـ تعامل شما كه شیعه شده اید با اهل سنت چگونه است؟
ـ  سال گذشته من در مسجد اهل سنت پيش نماز بودم!

ـ چطور؟
ـ  آنها خودشان از من دعوت كردند و گفتند شما هم مثل ما مسلمان هستيد و 

فرقي نمي كند. 

ـ به چه روشي نماز خواندید؟
ـ  مطابق مذهب اهل بيت)ع( نماز خواندم. در سنگال بيشتر سنگالي ها كه مالکي 

هستند با دست باز نماز مي خوانند.

ـ جایگاه مذهب تشیع در سنگال چگونه است؟
ـ  همانطور كه گفتم قبل از انقالب هم سنگال شيعه داشت؛ اما رشد سریع تشيع 
در این كشور بعد از انقالب آغاز شد. تشيع را سنگالي هاـ  و بلکه تمام مردم جهان 

ـ با امام خميني مي شناسند.

ـ  فعالیت هاي وهابیت در سنگال چگونه است؟
ـ  وهابيت حدود 50 سال است كه آنجا مشغول فعاليت است. آنها امکانات دارند، 
تقریباً در هر منطقه و استاني یك مسجد ساخته اند. بعضي جاها مسجد ساخته اند 
ولي در آن نمازي خوانده نمي شود؛ چون مردم آن منطقه سني هستند و هر كس 

آن مسجد را ببيند مي گوید این مسجد وهابي هاست و به طرف آن نمي رود.

یکي از موانع آنها "طرق صوفيه سني" است؛ چرا كه آنها به زیارت مي روند،  متوسل 
برایش مقبره اي  احترام  با  آنها كسي رحلت مي كند   بزرگان  از  مي شوند، وقتي 
مي سازند بعد به زیارتش مي روند و به او متوسل مي شوند و برایش نذر مي كنند. لذا 
چون وهابيت با این اعمال مخالف است در این 50 سال كاري از پيش نبرده است. 

ـ پس اهل سنت سنگال هم به شفاعت و توسل اعتقاد دارند؟
ـ بله؛ من چند بار اعالم كردم امروز به حضرت زهرا)س(، یا به حضرت حسين بن 
علي)ع( و حضرت علي بن الحسين)ع( توسل دارم،  سني هاي منطقه آمدند،  گریه 
كردند، متوسل شدند و حتی پذیرایي را بر عهده گرفتند. آنها به این مسائل خيلي 
عالقه دارند، اما متأسفانه امکانات كم است. من دعاي كميل را تکثير كردم و به آنها 
دادم، االن آنها هم پنج شنبه شب ها دعاي كميل مي خوانند و مي دانند كه این دعا از زبان 
امام علي)ع( است. تا حاال از آن اطالعي نداشتند و نمي دانستند كه یك چنين دعاي با 
محتوا و زیبایي هم وجود دارد. دعاي توسل هم هر سه شنبه شب  برگزار مي كنيم. غير 

از وهابي ها همه مي آیند. حتي آنهایي هم كه تازه وهابي شده اند مي آیند. 
عقاید آنها نزدیك به عقاید شيعيان است. جالب است بدانيد كه در كتاب یکي از 

طرق سني صوفي، اسم 12 امام ما آمده است.

ـ در كدام كتاب؟
ـ  در كتاب احزاب االوراد از »شيخ احمد تيجاني«  مؤسس طریقة صوفيه تيجانيه. 
یك صلوات هم هست كه شيخ احمد تيجاني مدعي است آن را در خواب از پيامبر 

)ص( گرفته است.

ـ این صلوات چگونه است؟
ـ  اللهم صل علی سيدنا محمد ؛ الفاتح لما أُغلق؛ و الخاتم لما سبق ؛ الناصر للحق 

بالحق ؛ و الهادي الي الصراط المستقيم ؛ و علی آله ؛ حق قدره و مقداره العظيم.

ـ با این توصیفات، فعالیت تشیع در سنگال چطور است؟
ـ  زمينه بسيار مناسب است ولي امکانات، كم! ما مي توانيم یك برنامه رادیویي یا 
تلویزیوني بخریم و دربارة عقاید خودمان بدون توهين به دیگران صحبت كنيم. 
كسي مخالفتي ندارد. جمعه و پنج شنبه رادیو و تلویزیون بحث دیني پخش مي كند 
و خيلي هم با استقبال روبرو مي شود. همچنين اگر این برنامه در سنگال پخش 

شود، به گوش دیگر كشورهاي همسایه هم مي رسد.
وهابيت از طریق خرید برنامة تلویزیوني، رادیویي خيلي فعاليت دارند. بعد از نماز 
صبح و ظهر به مدت 30 دقيقه برنامه دارند. عالوه بر این، مجله و سایت هم دارند. اما 

موفقيتي به دست نياورده اند؛ اما ما شيعيان سنگال امکانات تبليغي چنداني نداریم.
یك مركز به نام "المجمع االعلی للشيعة" داریم. در كل حدود 5 مسجد داریم، كه 
یکي از آنها در شهر داكار است. بقيه تجمعات در خانه ها و مدارس صورت مي گيرد. 
البته اهل سنت هم همکاري خوبي با ما دارند و استفاده از مساجد اهل سنت هم 

بالمانع است. آنها براحتي كليد مسجد را در اختيار ما قرار مي دهند.

ـ چه كارهایي براي نشر مذهب اهل بیت)ع( مي توان انجام داد؟ 
ـ  خيلي كارها؛ مثال عالوه بر تهيه و پخش برنامه هاي رادیو و تلویزیوني، ما مي توانيم 
برنامه هاي فرهنگي هم داشته باشيم؛ كارهاي عام المنفعه انجام بدهيم؛ مسابقه 
برگزار كنيم مثاًل  مسابقة فوتبال و بعد از آن هم یك سخنراني كنيم؛ یا اینکه به 

شکل گروهي به تبليغ برویم؛  كتاب ها و مقاالت را ترجمه كنيم و ...
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تانزانيا
جمهوری متحد تانزانيا  كشوري است  واقع در شرق آفریقا با مساحت 
945,087 كيلومتر مربع و جمعيتي نزدیك به 40 ميليون نفر.

این كشور از اتحاد دو كشور تانگانيا و زنگار به وجود آمد و پایتخت آن، 
شهر "دارالسالم" است با 2 ميليون و 340 هزار نفر جمعيت. 
منطقه جزیره اي زنگبار از سال 1503 و به مدت 450 سال، بتناوب تحت 
سلطه پرتغال، عمان، عرب ها و بریتانيا قرار داشت تا اینکه در سال 1961 
مستقل شد.

تانگانيکا نيز در دسامبر 1961 از بریتانيا اعالم استقالل كرد ؛ و سرانجام 
دو ملت "تانگانيا" و "زنگبار" در 26 آوریل 1964 با یکدیگر ادغام شده و 
جمهوری مستقل تانگانيکا را تشکيل دادند. شش ماه بعد نام این كشور 
به " تانزانيا " تغيير یافت.

حدود 1000 سال پيش گروه هایی ازشيراز به زنگبار مهاجرت كردند 
و هنوز هم پس از گذشت قرن ها در زنگبار، اصل و نسب شيرازی به 
نوعی نجيب زادگی محسوب می شود. آیين نوروز امروزه در زنگبار 
برگزار می شود. زبان ها انگليسی و سواحيلی زبان های رسمی این كشور 
هستند.

 Tanzania

بر طبق اسناد و شواهد تاریخي، سواحل شرق آفریقا از پانصد سال پيش از 
ميالد، پذیراي جهانگرداني از كشورها و ملل مختلف نظير عرب ها، ایرانيان، 
چيني ها و  آشوري ها بوده است. حضور مذهب اهل بيت )ع(  در جزیره زنگبار و 

تانزانيا نيز نزدیك به هزار سال سابقه دارد.
در قرن هشتم ميالدي، مصادف با قرون اوليه هجري قمري، عرب ها بتدریج 
شروع به سکونت در سواحل شرق آفریقا و زنگبار نمودند و كاالهاي مختلفي 
ازجمله فنجان، صابون و شيشه هاي رنگي را به بوميان مي فروختند و در مقابل، 

محصوالت كشاورزي، غله و حبوبات دریافت مي نمودند.
در این ميان ورود "شيرازي ها" به جزایر شرق آفریقا و تشکيل "امپراطوري زنج" 
را مي توان سازمان یافته ترین مهاجرت بيگانگان درسواحل شرق آفریقا و زنگبار 
دانست كه در بافت فرهنگي و اجتماعي مردم این مناطق دگرگوني هاي عميقي 
پدید آورد و حتی منجر به پيدایش "زبان سواحيلي" گردید. اسناد معتبر تاریخی 
در این خصوص نوشته اند: »قرن هشتم و نهم ميالدی یکی از بازرگانان شيراز 
به همراه شش نفر از فرزندانش با هفت كشتي به "جزیره پمبا" و "سواحل المو، 
ماليندي، مومباسا، كيلوا  و كومور" از توابع "زنگبار" مهاجرت و اقدام به تجارت 
طال، عاج، پوست و ادویه كرد. این شيرازی ها كه در منطقه خليج فارس ساكن 

بودند با مخلوط شدن با ساكنان بومی، فرهنگ جدیدي را شکل دادند«.
برخي از تاریخ نگاران، انگيزه مهاجرت شيعيان به سواحل شرق آفریقا را، به 
قدرت رسيدن »طغرل سلجوقي« در شيراز ) 742 ق.( دانسته اند كه با تشيع و 

شيعيان مخالف بود. 
»ابن بطوطه« نيز كه در قرن دوازدهم ميالدي از منطقه "كيلوا" بازدید  كرده 
است، تحت تأثير نفوذ، تأثير و گسترش اسالم در ميان ساكنان بومي قرار 

پيشينه  هزارساله 
تشيع

ريشهها 
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مي گيرد و اشاره مي كند كه: مردم به جنگ مقدس اعتقاد داشته و تقوا و 
درستکاري، مورد توّجه آنها بوده است.

»ابن مسعود« مّورخ مشهور با توصيف مشاهدات خود از شهر "كيلوا" كه مّقر 
سلطنت امپراتوري زنج بوده است، مؤسس آن را »سلطان علي« از شيعيان 
شيراز ُمعرفي كرده كه با ازدواج با یکي از دختران حّکام بومي، نسل ُحکمرانان 

بعدي را بر جای گذارده است.
این شيعيان با مهاجرت به سواحل كشورهای شرق آفریقا دو اقدام انجام داده اند 

كه اثر و بقایای آن پس از هزار سال هنوز به چشم می خورد: 
1. راه اندازی مبادالت تجاری و رونق بخشيدن به اقتصاد و آباد كردن شهرها و 

مراكز استقرار خود.
2. كمك به گسترش اسالم در شرق آفریقا و ساختن مساجد و اماكن عمومی 

در زنگبار و مومباسا.
ابتدا در زنگبار و سپس در »كيلوا« در نزدیکي  »سلطان علي بن حسين« 
»دارالسالم« استقرار  یافت و با سران محلّي رابطه حسنه اي برقرار كرد. وي دامنه 
فعاليت اقتصادي و تجاري خود را گسترش داده و دولت ـ شهرهاي مستقلي را در 
مناطقي نظير "ماليندي"، "مالو"،  "زنگبار" و "آنژوان" بنيان  نهاد. این دولت ـ شهرها 
هر كدام به صورت فدرال اداره مي شدند و در نحوه اداره امور داخلي خود اّعم از 

امور قضایي و قانونگذاري از استقالل كامل برخوردار بودند . 
اعقاب وي عهده دار  و  اوالد  از  نفر  از دویست سال، ده ها  بيش  از وي،  پس 
پادشاهي مي شوند اّما به دليل سودجویي و توطئه هاي سياسي داخلي و خارجي، 
طي قرن هاي سيزده و چهاردهم ميالدي، این امپراطوري به سراشيبي سقوط 

كشيده مي شود . 
در اواخر قرن پانزدهم ميالدي ـ در زمان حکومت » فضيل بن سليمان« ـ 
»واسکودوگاما« دریانورد مشهور پرتغالي پس از كشف راه دریایي هند، وارد 
منطقه دریایي آفریقا شد و پس از جنگ ها و توطئه هایي، بساط حکومت  زنج را 

برچيد. پرتغالي ها در اقدامي وحشيانه بسياري از عرب ها و ایرانيان ساكن را قتل 
عام نموده و پایه هاي قدرت خود را مستحکم كردند. 

در مجموع حاكميت شيعيان بر زنگبار و جزایر اطراف آن حدود پنج قرن به 
طول انجاميد و در طي این مّدت دسته جات زیادي از عرب ها در زنگبار و مناطق 
ساحلي كشورهاي كنيا و تانزانياي امروزي سکونت یافتند؛ همچون اعراب "قبيله 

مزروعي" در »بندر مومباسا« در كنيا ؛ اعراب "قبيله باجوني" در »المو« ؛ اعراب 
"قبيله حارث" در دو جزیرة اصلي زنگبار »اونگوجا« و »پمبا« ؛ و "قبيلة مولي" 

در جنوب شهر پمبا.
مقابله نظاميان پرتغالی با رسوم بوميان و كشتار مردم سواحل شرق آفریقا 
همچون زنگبار و مومباسا سبب تشدید دامنه طغيان عمومی شده و اعراب 
ساكن، دست كمك به سوی پادشاهان عمانی دراز كردند. آنان سرانجام در 
سال 1698 ميالدی استعمارگران پرتغالی را شکست داده و بر مناطقی از شرق 

آفریقا تسلط می یافتند.
در اواسط قرن نوزدهم ميالدی شرایط سياسی و اجتماعی قاره آفریقا بر اثر 
رقابت های ناشی از كشورهای استعماری بریتانيا و فرانسه تغيير كرد و اندیشه 
استعمار منطقه شرق آفریقا تشدید گردید و از اواخر این قرن نيروهای انگليسی 

به بهانه مبارزه با برده داری بر بخش هایی از منطقه تسلط پيدا كردند.
در این برهه از تاریخ، نسل شيرازی ها و بازماندگان آنها كه منزوی شده بودند با 
حمایت از حركت های ضد استعماری ساكنان زنگبار، با ائتالف با بوميان زنگباری 
حزب "آفرو شيرازی"را تشکيل داده و در قرن بيستم بر عليه اعراب و استعمار 
انگليس به فعاليت سياسی پرداخته و در نهایت در به استقالل رسيدن جزیره 
زنگبار در 1963 ميالدی مشاركت نمودند. این حزب اكنون نيز به عنوان حزب 

حاكم، قدرت سياسی در جمهوری فدرال زنگبار را بر عهده دارد.

آثار تاریخی و اماكن برجای مانده از شیعیان در جزیره زنگبار
1. مسجد كيزیمکازی )مسجد فاطمة الزهراء( : این مسجد یکي از قدیمی ترین 
مساجد دایر موجود در زنگبار می باشد كه در سال 1184 قمري ساخته شده 
است. بر كاشی كاری های باستاني این مسجد، نام آن، فاطمة الزهراء )س( حك 
شده است. كتيبه موجود در این مسجد به خط كوفی بوده و امروزه همچنان 
به عنوان مسجدی محلی مورد استفاده نمازگزاران بومی قرار دارد. در حاشيه 
باستان شناسی دارای  از لحاظ  نيز قبرستانی قدیمی وجود دارد كه  مسجد 

اهميت تاریخی است.
2. حمام كيدیچی: در حومه شهر زنگبار دو حمام وجود دارد كه در قرن دوازده 
هجری قمری پس از انتقال »شاهزاده شهرزاد بيگم قاجاري« به شکل معماری 

شيعي احداث گردیده، از مراكز مورد توجه گردشگران می باشد.
3. حمام حمامني: این حمام در منطقه باستانی شهر زنگبار وجود دارد و به 
وسيله دولت زنگبار به عنوان اثر ملی ثبت شده است. بازدید از بخش های 
مختلف این حمام بيننده مّطلع را به یاد حمام فين كاشان می اندازد. تابلویی كه 
بر ورودي این حمام نصب شده است معمار آن را فردی شيعه به نام »حاجی 
غالمحسين« معرفی مي كند. این حمام در سال های 1870 تا 1881 ميالدي 

مورد استفاده عمومی قرار داشت.
كه  دارد  وجود  مقبره ای  »باگامایو«  باستانی  شهر  در  حاجتمندان:  حرم   .4
آفریقایی ها معتقدند متعلق به خانمی دارای فضيلت بوده است. مردم با مراجعه 

به آن و ریختن صدقه و روشن كردن شمع، حاجات خود را مي طلبند.
به طور كلي، در شهرهاي باگامایو و كيلوا كه در حدود پانصد سال محل استقرار 
امپراطوری زنج بوده است ابنيه، مساجد و عمارت های متعددی از حکومت 
شيعيان وجود دارد كه اینك به مخروبه تبدل شده اند. عالوه بر این آثار در 
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سراسر مناطق شرق آفریقا، كشور تانزانيا، كنيا، مجمع الجزایر كومور و كشور 
موزامبيكـ  بویژه در زنگبار و مومباساـ  نشانه هایی از حضور این سلسله وجود 
دارد كه باستان شناسان و مورخان اروپایی و بومی در كتاب ها و تأليفات خود 

به آنها اشاره نموده اند. 
5. اسناد مکتوب در موزه دارالسالم و زنگبار: در این موزه ها اسناد و نوشته هایی 
مربو ط به حضور كهن شيعيان و ایرانيان در زنگبار و برپایی تمدن سواحيلی 

به چشم می خورد.
6. مسجد قدیمی حجت االسالم : این مسجد اصلی ترین مركز تجمع شيعيان 
در زنگبار بوده است و روبروی حمام تاریخی ایرانی ها در بخش باستانی این 
جزیره قرار دارد. در حال حاضر نيز نماز جمعه شيعيان در این مسجد برپا 
می گردد. در بخشی از این مسجد چندین دیگ قدیمی و باالبر سنتی وجود 
دارد كه هنوز در اربعين هر سال، به وسيله آنها اقدام به پختن حليم و غذا برای 
عزاداران می نمایند. تصاویری از علماء و امامان جماعت و چندین ضریح ساخته 
شده به یاد كربال و نجف اشرف در این مسجد دیده می شود. بر دیواره هاي این 
مسجد، »آیه تطهير« و احادیثی از پيامبر )ص( از جمله حدیث ثقلين به چشم 

می خورد. 

اقدامات كلبعلي خان
»سپه ساالر كلبعلی خان« سردار شيعه اي بود كه به استخدام »ماجد برغش« 
سلطان عمان در آمد و در سال 1870 ميالدی به فرماندهی كل نيروهای نظامی 

عمان درجزیره زنگبار منصوب گردید.
تبليغ مذهب اهل بيت)ع(، گفتن شهادت ثالثه )اشهد أن عليا ولی اهلل( در 
اذان های یوميه، آباد كردن اراضی و حفر چاه از مهم ترین اقدامات كلبعلی خان 
در دوره ده ساله حکومت بر زنگبار بوده است. وجود محله قدیمی موسوم به 
"عجمو" و حفر چندین چاه كه نام وی به عنوان "خان" در آن حك گردیده است 

از موارد بازمانده از وی در جزیره زنگبار می باشد.
همچنين در موزه تاریخی قصر بيت العجایب چندین توپ قدیمی جنگی بچشم 
می خورد كه به نظر می رسد در دورانی كه خان فرمانده ارتش زنگبار بوده و در 
ميان مردم به سپه ساالر مشهور بود برای دفاع از زنگبار در برابر اشغال بيگانگان 

و رقابت های انگليسي ها و آلماني ها وارد این جزیره شده است.

امروزه نسل جدیدی از شيعيان در در تانزانيا و زنگبار زندگی می كنند كه 
مي توان آنان را به پنج دسته تقسيم كرد:

1. شيعيان بومی آفریقایی تبار.
2. شيعيان خوجه دوازده امامی )هندي(.

3. شيعيان بحرانی.
4. بُحره ها )بُهره ها(.

5. فرقه آقاخانی.
بحراني ها از نسل شيعيان عربی هستند كه از ساليان دراز پيش از این، از 
كشورهای حاشيه خليج فارس و بحرین به زنگبار مهاجرت كرده بودند. آنان نيز 
دارای حسينيه و مراكزی بوده اند كه امروزه در منطقه باستانی زنگبار به عنوان 
اثر تاریخی به چشم می خورد. بحراني ها نقش مهمی در ترویج فرهنگ اسالم و 

اهل بيت عليهم السالم از خود بر جای گذاشته اند.
"بحره ها" یا "شيعيان شش امامی" نيز از دیگر فرقه هایی هستند كه خود را شيعه به 
حساب آورده و دارای مسجد و مراكز تبليغی در زنگبار می باشند؛ اما به دليل فعاليت 
درون گروهی و عدم ارتباط با بوميان و دیگر مسلمانان، به صورت فرقه ای بسته عمل 
مي كنند و با برگزاری مراسم دینی و مذهبی و عزاداری برای امام حسين)ع( به 

زندگی مذهبي خود ادامه می دهند. مركز اصلي آنها در كشور هند است.
آقاخانی ها نيز از دیگر فرقه های منسوب به تشيع می باشند كه متأسفانه داراي 
عقاید انحرافی و فاسد هستند. این گروه را مي توان ساخته دست غرب و وابسته 

به روشنفکرنماها دانست كه اسالم را تنها در لفظ و گفتار پذیرفته اند .

شیعیان بومي
شيعيان تانزانيایی نيز پيرو مذهب اثنی عشری هستند. آنان تشکلی موسوم به 
"شيعيان بومی و تانزانيایی" را راه اندازی كرده اند كه از چهره های برجسته آن 
می توان به استاد فقيد »سيد اختر رضوی« مؤلف كتاب تشيع در شرق آفریقا و 
»استاد خطيب« اشاره كرد كه در ميان افراد شاخص تشکل های اسالمی آفریقا،  

جایگاه ممتازی دارند.

خوجه ها )شیعیان هندي(
پدیده حایز اهميت در ميان فرقه های شيعی، "شيعيان خوجه دوازده امامی" هستند 
كه به دليل ساختار تشکيالتی منظم، دارای مراكز تبليغی منسجم، مدارس، 
بيمارستان و هتل مخصوص به خود می باشند. "فدراسيون جهانی خوجه ها" با 

دفاتري در آفریقا و انگلستان امور سياسي این شيعيان را اداره مي كند. 
برخی از مراكز و تشکل های وابسته به شيعيان خوجه عبارتست از:

1. مركز اسالمی ـ تبليغی بالل ؛ كه به تعليم و تربيت شيعيان بومی تانزانيا 
می پردازد.

2. مدرسه و كالج المنتظر ؛ كه به پرورش و آموزش فرزندان شيعيان هندی 
می پردازد. دراین كالج، آموزه های تشيع در كنار علوم روز تدریس می شود.

3. مركز اسالمی و تربيت معلم مهدی)عج( ؛ در منطقه "كيباها". 
4. شبکه تلویزیونی العترة و كتب و نشریات وابسته به آن. 

5. بيمارستان شيعيان خوجه ؛ كه به ارایه خدمات به شيعيان و نيز بوميان 
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آفریقایی می پردازد.
6.  هتل مخصوص شيعيان ؛ كه جهت استفاده خوجه هایي است كه از دیگر 

كشورها به تانزانيا سفر می كنند.
7. قبرستان مخصوص.

8. مراكز و دفاتر خدماتی و تجاری همچون "ویپاس"، "والجيس"، "معصومين" 
و ...

9. مدرسه خاتم االنبياء)ص( در شهر "آروشا" واقع در شمال تانزانيا. این مدرسه 
در دامنه قله كليمانجارو، براي تعليم و تربيت كودكان قبيله وحشی »ماسایی« 
با آرمان های اسالم و تشيع و آموزش علوم روز تأسيس  و آشنا كردن آنها 
شد و اینك به صورت مركزی منطقه ای مورد توجه قرار دارد. »آقای مختار 
غالمحسين« مدیر این مدرسه اسالمی نيز مورد قبول دولت تانزانيا است و 
كودكان بومی ماسایی را با اجازه والدینشان ـ كه افرادی خرافاتی و بی دین 
هستندـ  به صورت مداوم و شبانه روزی با تعاليم اسالم و تشيع آشنا می نماید. 
در ميان قبایل آفریقایی، قوم ماسایی به بی باكی شهرت داشته و مردم آن 
با دست خالی اقدام به شکار شير می نمایند و از ذرت و دیگر گياهان تغذیه 

می كنند.
10. مسجد مركزی خوجه ها در "دارالسالم" پایتخت تانزانيا.

11. مساجد و مراكز متعدد در شهرهاي گوناگون تانزانيا و و جزیره زنگبار. 
خوجه هاي هندی تبار زنگبار كه تحت مركزیت شيعيان شرق آفریقا فعاليت 
می كنند دارای اماكن و مهمانخانه هاي وابسته به خود و نيز ده ها حسينيه و 
مسجد در سراسر جزیره زنگبار می باشند كه در ایام والدت و شهادت ائمه اطهار 
ـ عليهم السالم ـ اقدام به برگزاری مراسم نموده و نماز جمعه هر هفته نيز در 

مسجد مركزی شيعيان اقامه می گردد.
شيعيان خوجه در هر شهر و كشور با برگزاری انتخابات ساالنه یا دوساالنه، 
ریيس و اركان اجرایی و تبليغی خود را انتخاب می كنند تا به عنوان رابط آنها با 

دولت و دیگر تشکل ها به انجام امور مربوط به شيعيان می پردازد.

ایام محرم در شهر دارالسالم 
در ایام محرم و صفر هر سال، خيابان ها و مراكز اصلی دارالسالم پایتخت تانزانيا  
سياه پوش مي شود. شيعيان خوجه از شب اول محرم با برپایی ماكت واقعه كربال 
و سير روزشمار دهه اول محرم و پخش روضه و مرثيه از معابر و مساجد و اماكن 

متعلق به خود، این ایام را گرامی می دارند.
حضور پر شور در نماز جماعت های یوميه، عزاداری، سينه زني و سخنرانی وعاظ 
مشهور در شب های محرم و روزهای تاسوعا و عاشورا، از باشکوه ترین مراسم 
شيعيان در درالسالم است. آنان در ایام تاسوعا و عاشورا از كسب و كار خودداری 

ورزیده، مراكز تجاری را تعطيل مي كنند.
هر سال در شب عاشورا راهپيمایی بزرگي برگزار مي شود و شيعيان از مسجد 
قدیمی خود به سمت مسجد مركزی سينه زنی و نوحه خوانی می كنند. جالب 
اینکه در بين دسته عزاداری، برخی از غيرمسلمانان، هندوها و غيرشيعيان حاضر 
شده و به نذر و نياز می پردازند. در این راهپيمایی چندین هزار نفره، عزاداران با 
احترام به مقام و منزلت ابا عبدااهلل الحسين )ع( با حضور در محدوده و خيابان های 
اصلی شهر دارالسالم، و حمل پرچم های سياه رنگ و روشن كردن شمع، شعائر 

مذهبي خود را در مقابل دیگر مذاهب و فرقه ها به نمایش می گذارند.
مهم ترین كارهای انجام شده در ایام محرم عبارت است از:

* حضور در مراسم سخنرانی و سينه زنی در مسجد مركزی .
* پوشيدن لبس سياه و نصب پرچم عزا از منازل و اماكن شيعيان.

* نشر كتاب های مذهبی و برپایی نمایشگاه محرم و روز شمار وقایع.
* حضور فعال نوجوانان و جوانان در ایام محرم در مساجد و عزاداری ها.

* دعوت از علماء و سخنرانان برجسته برای سخنرانی در دهه محرم.
* اطعام به عزاداران و مستمندان.

* تدارک برای برگزاری راهپيمایی شب عاشورا.
* حضور گسترده زنان و دختران در عزاداری ها و محافل روضه خوانی زنانه.

مراسم مشهور اربعین حسینی در زنگبار
شيعيان جزیره زنگبار نيز همه ساله عزاداری ساالر شهيدان)ع( را  احياء مي كنند. 
آنان در ایام محرم و صفر با حضور دسته جمعی در حسينيه ها و مسجد اصلی 
شيعيان زنگبار در محله "كيپوندا" و نيز با سياه پوش كردن منازل و اماكن خود 

به عزاداری می پردازند.
با توجه به پراكندگی شيعيان خوجه در سراسر شرق آفریقا و تانزانيا برای اینکه 
این مراسم عزاداری كم جمعيت برگزار نگردد، تمامي شيعيان در "روز اربعين" با 
حضور در جزیره زنگبار به صورت گسترده اقدام به عزاداری نموده و حتی  باعث 
حضور بوميان غيرشيعه در این مراسم می شوند. از نکات قابل توجه در مراسم 

اربعين حضور علماء و شخصيت های اهل سنت در این عزاداری است.
این مراسم به اندازه ای برای شيعيان هندی دارای اهميت است كه در ایام اربعين 
هر سال، كليه مسافرخانه های متعلق به شيعيان در زنگبار به مدت یك هفته 
براي عزاداران رزرو می گردد و فعاليت های این جزیره ـ  كه جاذبه اي گردشگری 

نيز به شمار مي رودـ  تحت الشعاع "مراسم اربعين" قرار می گيرد.
شيعيان به مدت دو روز به صورت چرخشی با حضور در مساجد و حسينيه ها اقدام 
به سوگواری و سينه زنی می نمایند. پخش شربت و دادن اطعام به عزاداران و فقراء 

و ساكنان زنگبارـ  كه "نياز" نام داردـ  بخش مهمي از این مراسم عزاداری است.
در یك كالم، مراسم دو روزه اربعين در زنگبار، مراسمی سنتی، بی بدیل، منحصر 
به فرد و تركيبی از عزاداری ایرانیـ  هندیـ  آفریقایی است كه در هيچ كجای 

دنيا مشاهده نمی شود.

آمار
از تعداد دقيق شيعيان تانزانيا و زنگبار، آمار صحيح و جدیدي در دست نيست. 
مسجد قدیمی شيعيان و مقبره برخی از مبلغين و علماء، بعد از انقالب 1964 
ميالدي، به دست دولت انقالبی زنگبار مورد تخریب قرار گرفت و به علت 
محدودیت های ایجاد شده و كشتار شعيان خوجه در "مراسم اربعين سال 64" 
رفته رفته شيعيان هندی و ایرانی تبار از این جزیره كوچ كرده و به شهر دارالسالم 

یا دیگر كشورها مهاجرت كردند و شيعيان بومي باقي ماندند.
برخی از افراد مسن منطقه، جمعيت كلی شيعيان زنگبارـ  پيش از انقالب 64 
ـ را در حدود پنجاه هزار نفر تخمين می زنند كه با به راه انداختن دسته های 

عزاداری در این جزیره، هر سال قدرت نمایی می كردند.
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ماداگاسكار
جمهوری دموكراتيك ماداگاسکار  كشوری جزیره ای است واقع 
در آب های اقيانوس هند ، شرق موزامبيك، روبروی كرانه شرقی 
جنوب آفریقا،. با مساحت 587,041 كيلومتر مربع و جمعيتي 
بالغ بر 19 ميليون نفر.

پایتخت این كشور شهر" آنتاناناریوو" است با 1 ميليون و 403 
هزار نفر جمعيت.

ماداگاسکار چهارمين جزیره بزرگ جهان است.این جزیره از 
سال 1896  تحت سلطه فرانسه بود تا اینکه در سال 1960 به 
عنوان " جمهوری ماالگاسی " اعالم استقالل كرد. اما همچنان 
نفوذ فرهنگي فرانسه در این كشور مشهود است.

 Madagascar

آقاي سید سعید رحیمي مبلغ و قاري بین المللي قرآن كریم است كه سالها  در 
پاكستان، تایلند و چند كشور آفریقایي مشغول تبلیغ بوده است.
ماه شعبان امسال و پیش از عزیمت وي براي تبلیغ ماه مبارك رمضان به آفریقا، 
فرصتي دست داد تا گفتگویي با او داشته باشیم درباره تشیع در ماداگاسكار و كومور.
آنچه در این دو صفحه آمده  بخش اول مصاحبه با ایشان درباره ماداگاسكار است
و در دو صفحه بعد سخنان وي درباره كومور را مي خوانید.

ـ شما چه نوع فعالیتي در ماداگاسكار و كومور داشته اید؟
ـ بسم اهلل الرحمن الرحيم. من آنجا عالوه بر تالوت قرآن و سخنراني در مجالس 
و مجامع شيعه و سني، به تدریس قرآن كریم و احکام هم مشغول بوده ام، كه 
خوشبختانه خيلي هم با استقبال و احترام مردم مهربان این دو كشور روبه رو 

شدم. 

ـ تركیب اقلیت هاي دیني و مذهبي در ماداگاسكار چگونه است؟
ـ 10 درصد از این جمعيت كشور ماداگاسکار را مسلمانان تشکيل مي دهند؛ 
البته شيعيان درصد كمي از این جمعيت را دارند و به دو گروه تقسيم مي شوند؛ 
یك گروه شيعه هاي 6 امامي كه به "بُحره ها" مشهورند، و شامل مهاجران هندي 
مي شوند و گروه دیگر، شيعيان 12 امامي، كه برخي از مهاجران هندي، خوجه ها 
و بومي هاي همان منطقه هستند كه بومي ها، توسط خوجه ها و مبلغين شيعه 
شده اند.50 درصد مسيحي، و بقيه یهودي هستند و یا دین هاي محلي دارند.  

ـ آیا شیعیان مسجد هم دارند؟
ـ بله، بحره ها چند مسجد در پایتخت دارند. ولي كسي غير از خودشان را 

مسجد شيعه ها 
آبروی شهر است
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راه نمي دهند. به شدت سنتي و بسته هستند، به 
طوري كه آنجا ابتدا از بنده براي تالوت قرآن دعوت 

كردند ولي بعد لغوش كردند.
شيعيان 12 امامي هم یك نظام و اجتماع فوق العاده 
منظمي دارند. مسجد بسيار خوبي هم دارند. كه هم 
محل عبادت است، هم داراي محلي براي ورزش 
آقایان و بانوان و غذاخوري و حسينيه. برنامه هاي 
مختلف و مفصلي هم دارد، به ویژه در ماه مبارک 

رمضان. 

ـ براي ما جالب است كه بدانیم چطور شده كه 
یك مكان، هم محل عبادت است، هم محل 

ورزش است، هم رستوران، هم حسینیه؟
ـ این مسجد چند طبقه است، و هر طبقه به یك 
فعاليت اختصاص پيدا كرده، در حالي كه محوریت 

با نماز است. 
همچنين در شهر ماژونگا در سال هاي اخير مسجدي  
با كمك  خوجه ها، شيعيان و مؤمنين  ساخته شده 
است. خوشبختانه مردم از این مسجد و برنامه هایش 
استقبال خوبي  كرده اند، حتي سني ها این مسجد را 

آبروي تمام شهر مي دانند. 

ـ شیعیان ماداگاسكاري بیشتر با مشكالتي 
رو به رو هستند؟

خاصي  مشکل  خوجه  شيعيان  ماداگاسکار  در  ـ 
ندارند. اما شيعيان بومي در كشوري زندگي مي كنند 
كه باید همزمان با دو فرهنگ اسالم و غرب كنار 

بيایند كه این مشکل است. 

ـ از نظر شما بهترین كمك به آنها چیست؟
ـ به نظر من بهترین كمك به آنها تربيت و پرورش 

مبلغيني است كه دغدغة فرهنگي داشته باشند.

ـ از لحاظ اقتصادي اوضاع مردم ماداگاسكار 
چگونه است؟

ـ ماداگاسکار از لحاظ اقتصادي وابسته به كشور 
فرانسه است، بيشتر كاالهایشان هم فرانسوي است. 
مردم از لحاظ اقتصادي به دو دسته تقسيم مي شوند: 
یا فقير فقير هستند و یا ثروتمند ثروتمند، با فاصله 
طبقاتي فاحش. و جالب این است كه همه شان به 
صورت مسالمت آميز در كنار هم زندگي مي كنند. 

ـ پیروان ادیان و مكاتب مختلف كه در این 
كشور زندگي مي كنند، با هم مشكلي ندارند؟

ـ كسي نسبت به مذهب و دین دیگري تعصبي 
احساس  سخت گيري هایي  اخيراً  البته  ندارد. 

مي شود. 

ماداگاسكار  در  وهابیت  فعالیت هاي  از  ـ 
بگویید.

ـ وهابيت اگر چه خيلي فعاليت مي كنند، اما چنان 
جایگاهي ندارند. براي مثال یك بار یکي از قاریان 
قرآن دعوت وهابي ها را پذیرفته و براي قرائت قرآن 
به مسجد آنها رفت. از آن به بعد هيچ یك از مساجد 
اهل سنت از آن قاري دعوت نکردند و به او اجازة 

تالوت قرآن در مساجدشان را ندادند.
از نقاط  وهابي ها نقاط ضعف فراواني دارند، یکي 
ضعف آنها توهين به بزرگان و قبور پاكان و نيکان 
است. این توهين باعث رنجش و دوري خيلي از 
مسلمانان ماداگاسکار از وهابي ها شده است، اگر چه 

در تمام روستاها تبليغ مي كنند. 

وهابي ها  اگر چه 
خیلي فعالیت 
مي كنند وحتي 
در روستاها هم 
حضور دارند، 
اما جایگاهي 
در ماداگاسكار 
ندارند.
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كومــور
جمهوری فدرال اسالمی كومور یا همان "جزایر قمر" مجمع الجزایری است در جنوب 
شرقی آفریقا در آبهای اقيانوس هند كه در شرق سواحل موزامبيك و شمال غربی 
ماداگاسکار قرار دارد. نام كومور از واژه عربی "القمر" گرفته شده  است.

این كشور كه از اتحاد چهار جزیره "موهيلي"، "آنژوان"، "موروني" و"مایوت" تشکيل 
شده است 2236 كيلومتر مربع مساحت و بيش از 800000 نفر جمعيت دارد. پایتخت 
این كشور موروني است.

اسالم برای اولين بار قرن ها پيش به وسيله مردمانی از سواحل خليج فارسـ  از جمله 
تجار ایراني شيرازـ  به مردمان این جزیره ارائه شد.

از سال 1843ميالدي فرانسه این كشور را مستعمره خود نمود و در سال 1912 رسما 
مستعمره این استعمارگر شد و با ماداگاسکار كه تحت الحمایه فرانسه بود، یکی گردید 
اما پس از چندی جدا شد و در سال 1971 به لحاظ اقتصادی خود مختار شد. در سال 
1975 مجلس نمایندگان كومور به طور یکجانبه استقالل كومور را اعالم نمود. این 
كشور در سال 1993 به عضویت اتحادیه عرب نيز پذیرفته شد. 
در این كشور در عرض 30 سال، 20 كودتا انجام شده است. البته علی رغم استعمار 
یکصد و چهل ساله فرانسویها بر این جزایر و تاثير فرهنگ غرب، اسالم همچنان براین 
كشور حاكم است.

اقتصاد و درآمد كومور هم عمدتاً بر محور ماليات های گمركی و صيد فرآورده های دریایی 
و بعضاً صادرات وانيل، عطر و دامپروری و كشاورزی می چرخد و به شدت وابسته به 
توليدات خارجی به خصوص فرانسه است. 

 Comoros

ـ موافق هستید كمي هم راجع به "كومور" صحبت كنیم؟
ـ بله، خواهش مي كنم. 

را  این جمعیت  از  و مسلمانان چقدر  است  ـ جمعیت كومور چقدر 
تشكیل مي دهند؟

ـ این كشور حدود 750 هزار نفر جمعيت دارد. از این جمعيت بيش از 99 
درصد مسلمان هستند. بيشرشان سني شافعي هستند، شيعيان هم حدود 10 

درصدي مي شوند.
جالب اینکه سال ها پيش از شيراز عده اي ایراني به آنجا رفته اند و ماندگار شده اند. 
هنوز قبرستان شيرازی ها در این جزایر وجود دارد و مردم به عنوان اجداد خود 

با افتخار از آنها یاد می كنند.   

ـ شیعیان این كشور، در چه وضعیتي به سر مي برند؟
ـ اخيرا معارف اهل بيت - عليهم السالم - به صورت خيلی آرام در حال ترویج 
است، ولی تا دو سال پيش فعاليت شيعه در این دیار غير رسمی بود. اما از این 
تاریخ به بعد، دو گروه از شيعيان در "مورونی" و "آنژوان" اعالم وجود كردند و در 
حال حاضر تعدادشان رو به تزاید است. تعداد زیادی از آنها سه ماه رجب، شعبان 

و رمضان و 7 روز بعد از عيد فطر را روزه می گيرند. 

ـ آیا شیعیان این كشور مدارسي هم دارند؟
ـ دو مركز به نام "مركز اهل بيت مورونی" و دیگری "مركز القائم آنژوان" كاماًل 
فعال هستند، فقط در مركز اهل بيت مورونی بيش از 400 نفر رسماً ثبت نام 
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نموده و درس می خوانند؛ موضوعات درسی عبارتند از: زبان انگليسی، عربی، 
فرانسه، معارف، احکام و قرآن در مراسم و مناسبت ها هم این مركز فعال است. 

ـ آیا شیعیان این كشور همه 12 امامي هستند؟
ـ نه، تعداد قابل توجهي از اسماعيليان و بُحره ها نيز در این كشور زندگي 
مي كنند، كما اینکه از شيعيان هندي اثنی عشري نيز ده ها خانواده حضور دارند، 
اما این حضور فقط تجاري است و ارتباط چنداني با بوميان ندارند و هيچ نقشي 

در تبليغ دین ایفا نمي كنند. 

ـ آیا شیعیان در این كشور آزادند و یا مخالفاني هم دارند؟
ـ دراین كشور دو گروه مخالف حضور شيعيان هستند: گروه اول وهابيان و 
علمایي هستند كه در عربستان تحصيل كرده اند. این گروه به صورت مبنایي 
با تشيع مخالفند. گروه دوم، سياسيون مخالف ریيس جمهور هستند كه فقط 
براي منافع گروهي و شخصي با گروه اول همکاري و زد و بند مي كنند چون 
ریيس جمهور با شيعيان رابطه خوبي دارد، این سياسي ها به نوعي با گروه اول 
متحد شده اند. برخي از وابستگان به فرانسه نيز از این ماجرا به نفع خودشان 

استفاده مي كنند. 

ـ آیا شیعیان كومور غیر از ایران براي تحصیل به كشور دیگري هم 
مي روند؟

ـ بله مي توان گفت تعداد زیادی از فعاالن شيعه كومور در حوزه ماداگاسکار 
تحصيل نموده اند. تعدادي از دانشجویان كوموري نيز در دانشگاه امام خميني 

قزوین و قم درس مي خوانند.

ـ در پایان اگر سخني باقي مانده مي شنویم.  
ـ چيزي كه من آن را در این مدت تجربه كردم این است كه راه تبليغ، تمسك 
به قرآن كریم و معارف ناب اهل بيت عليهم السالم است. در اینصورت دیگران 

هم به خوبي از آن استقبال مي كنند. 

ـ  از شما متشكریم كه در این گفتگو شركت كردید. 

تعداد زیادي از شیعیان كومور، هر سه ماه رجب، شعبان و 
رمضان و نیز 7 روز بعد از عید فطر را روزه مي گیرند
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تونس
جمهوري تونس كشوری است در شمال آفریقا با مساحت 
163،610 كيلومتر مربع و جمعيتي بالغ بر 11 ميليون نفر.

این كشور بر كرانه دریای مدیترانه قرار دارد و از غرب با الجزایر 
و از شرق و جنوب با ليبی هم مرز است. پایتخت این كشور شهر 
"تونس" است.

در سال 1881 فرانسه، تونس را مستعمره خود نمود. با آغاز 
جنگ جهانی دوم، ارتش آلمان برای تقویت پایگاه متحدین در 
شمال آفریقا، در تونس نيرو پياده كرد. در سال 1943 نيروهای 
ارتش آلمان از تونس عقب نشينی كردند و تونس به كنترل 
متفقين درآمد. این كشور طی پيمان پاریس كه در سال 1956 
ميالدی امضاء شد، استقالل خود را به دست آورد.

كشور تونس به 24 استان )یا والية( تقسيم شده و سه جزیره 
مهم نيز به نام هاي"زمبره"، "قرقنه" و "جربه" دارد.

 Tunisia

نيز  اسالم  از  پس  و  داشتند  تونس حضور  در  "رومی ها"  باستان،  دوران  در 
"خراسانی ها"  و "ترک ها" در این سرزمين دولت و حاكميت یافتند. 

اما حضور تشيع در این كشور به همان قرن اول ظهور اسالم برمي گردد؛ حتي 
قبل از زماني كه دولت ادارسه )ادریسی ها( در قرن دوم هجری در مراكش و 

حکومت فاطميون در مصر و تونس ایجاد شد.
ساكنان اصلي تونس "بربرها" بودند كه از مواليان اهل بيت)ع( به شمار مي رفتند. 
شدت این والء به حدي بود كه پس از واقعه جانسوز كربال، یکي از قيام هاي 
خونخواهي،  به وسيله آنان و در تونس فعلي رخ داد. بني اميه نيز مشابه آنچه در 

"قتل عام حّره" در مدینه منوره انجام داده بود را در تونس اعمال كرد.
نخستين خليفه فاطمي »عبيداهلل المهدي« نام داشت كه خود را از نسل »محمد 
بن اسماعيل بن جعفر الصادق)ع(« و از ذریه حضرت فاطمه)س( معرفي كرد. 
وي در سال 301 با تصرف »اسکندریه« نيت خود را براي فتح مصر آشکار 
ساخت و سلسله فاطميان را در سال 308 در تونس تشکيل داد كه دامنه آن 

پس ازمدتي به مصر كشانده شد.
در دوران جدید، فرانسه این كشور را به استعمار كشيد تا سال 1956 كه این 

كشور داراي استقالل گردید.
بعد از استقالل، سياست "حذف كامل دین اسالم از نظام دولتی و زندگی مردم 
تونس" دنبال شد. این سياستـ  به موازات اقدامات »آتاتورک« و »پهلوي اول« 
در تركيه و ایرانـ  به دست »حبيب بورقيبه« در تونس اجرایي گردید. اما از سال 
1987كه » بن علي«  قدرت را در دست گرفت، دریافت كه سياست زور برای 
حذف دین، قابل پيگيری نيست ؛ لذا مي كوشد تا جایی كه ضرر ندارد فعاليت 
دینیـ  اسالمی را آزاد بگذارد كه نمونه آن توجه جدید به "دانشگاه زیتونه" است 

عاشورا ؛ 
سند اصالت تشيع

ريشهها 
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كه نماد اسالمی كشور تونس به شمار مي آید. همچنين راه اندازی رادیو قرآن، 
توجه به مراكز قرآنی در حد حفظ و قرائت، و نيز تقيد شخصي خود او به ظواهر 

شرع.
سياست حاكمان تونس در طول تاریخ این بود كه جز مذهب مالکی، مذهب 
دیگری رواج پيدا نکند؛ لذا مذهب بيشتر مردم تونس "مالکی" است. مذاهب 
"تشيع"، "حنفی" و "اباضی"ـ  یعني نحله اي از خوارجـ  نيز در این كشور زندگي 

مي كنند.
نتيجه اقدامات الئيك حکومت ها در تاریخ این كشور، این بوده است كه برخي از 
مسلمان آنـ  عليرغم آنکه بسيار عالقمند به دین و قرآن هستند اماـ  نگاهشان 
نسبت به دین نگاهي سکوالر باشد و مثال "حجاب" را جزء مسلمات دین ندانند 
و بی حجاب بودن برایشان طبيعي جلوه كند. اما اكنون جریاني ایجاد شده است 
كه به دنبال زنده كردن تراث تاریخي است و مي خواهد از لحاظ علمی بداند كه 

مثال فاطميون كه بودند و چه كردند و چه دستاوردهایی داشتند.
مانند تمامي كشورهاي آفریقا، در تونس نيز سه نوع شيعه وجود دارد:

1. شيعيان كهن.
2. نو شيعه ها )مستبصرین(.

3. اهل سنت دوستدار اهل بيت )ع(.
از آنجه كه اكثریت مسلمانان تونس به لحاظ "عقيده"، بشدت عالقمند به 
اهل بيت)ع( هستند و از لحاظ "عمل" نيز پيرو مذهب مالك بن انس ـ كه   
نزدیك ترین مذهب فقهي سني به تشيع محسوب مي شودـ مي باشند، مي توان 

بسياري از مردم تونس را شيعياني دانست كه از تشيع خود بي اطالع هستند!
یکي از نشانه هاي این تشيع، مراسم ماه محرم است كه به اشکال گوناگون در 
تونس و دیگر كشورهای آفریقایی وجود دارد و از ارزش خاصی برخوردار است. 
در تونس از زمان تسلط فاطميان بر این كشور، مذهب تشيع و سنت های آن از 
جمله مراسم سوگواری ایام عاشورا جزء آیين های  اجتماعی مردم قرار گرفت؛ به 

طوریکه عاشورا تا چندی قبل جزء تعطيالت رسمی این كشور بود. 
از هرگونه مراسم شادی مانند جشن عروسی و  ایام محرم  مردم تونس در 
ختنه كنان خودداری می كنند. آنها حتي در عزاداري هایشان در این ماه، از 
خوردن غذاهای رنگين اجتناب  می كنند و صبح عاشورا نيز به قبرستان ها و مزار 
اموات سرمی زنند و معتقدند كه همه ارواح در روز عاشورا كنار قبر خود حضور 

پيدا می كنند و منتظر دیدار بستگان زنده خود هستند. 
مردم تونس شب عاشورا با آتش زدن علف های خشك و شعله ور كردن آنها كه 
به »اجيجه« شهرت دارد، گلوله هایی شليك می كنند و بر این اعتقادند كه این 
عمل موجب شادمانی اطفال كربال می شود. این سنت، شبيه به شمع روشن 
كردن شيعيان ایران در شام غریبان است كه نوعي همدردي با اطفال امام 

حسين)ع( محسوب مي گردد.

اما ـ گذشته از ریشه هاي عميق تشيع در شمال آفریقا ـ گروه دوم شيعيان 
تونس )یعني مستبصران و نوشيعه ها( اكنون خود را به دو گروه تقسيم مي كنند: 

"شيعيان مذهبی" و "شيعيان سياسی".
منظور از شيعيان سياسی كسانی هستند كه جریانات سياسی آنها را به مذهب 

شيعه متمایل كرده است.

شيعيان مذهبی نيز كسانی هستند كه با مطالعه و تحقيق به مذهب شيعه 
گرویده اند.

شيعيان تونس بيشتر در جنوب این كشور و مناطقي مانند "قفصه"، "قابس"، 
"سوسه"، "مهدیه" و نيز شهر "تونس" پایتخت این كشور زندگي مي كنند و به 
تبع رویکردهاي مختلفی كه دارند گاه افراط و تفریط نيز در بين آنان به چشم 
مي خورد؛ اما به شکل كلي، شيعيان تونس، ذهنيتي ساده و بدون غل و غش در 
ارتباط با این مذهب دارند و برخي مسائل اختالف برانگيز كه بين نخبگان تشيع 

در كشورهاي اصلي شيعه وجود دارد در این كشور مطرح نيست.
وجود مستبصر مشهور »دكتر سيد محمد تيجاني سماوي« كه از اهالي شهر "قفصه" 
یکي از شهرهاي جنوبي كشور تونس است نيز علت گرایش بسياري از تونسي هاـ  

ـ به مذهب اهل بيت)ع( شده است. چه در داخل این كشور و چه در اروپا 
در جوالي سال گذشته)2007( هفته نامه الوطن تونس ـ كه گفته مي شود 
"گرایش بعثي" داردـ   با چاپ مقاله اي با عنوان چگونه شیعه شدند و... چرا؟ 
ضمن چاپ عکس نه نفر از شيعيان تونس مانند »تيجاني« و »مبارک بغداش« ، 
به مسائلي مانند تعریف شيعه، كيفيت انتشار تشيع در تونس، مشکالت شيعيان 
تونس و ازدواج موقت، پرداخت و تالش نمود بين مسلمانان تونس فتنه انگيزي 
كند. این نشریه سپس خواهان اظهار نظر مردم در ارتباط با تشيع از طریق 
ایميل شد؛ كه به لطف خدا اینگونه توطئه ها نيز به شناخت بيشتر مردم و در 

نتيجه گسترش این مذهب خواهد انجاميد.
یکی از نگرانی های شيعيان تونسی، فرزندان آنها و باصطالح "نسل جدید" است. 
این نگراني با وجود دو تهاجم فرهنگي كه از سوي "غرب" و "وهابيت" عليه 

اسالم اصيل آغاز شده است جدي تر نيز به نظر مي رسد.

اهل سنت تونس هنوز در 
شب عاشورا براي همدردي با 
اطفال كربال، آتش مي افروزند.

***
وجود »دكتر تیجاني« 
مستبصر مشهور تونسي، 
موجب گرایش بسیاري از 
مردم تونس به تشیع است

شكوفهها
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اللهم و أعمم بذلك أعداءك في أقطار البالد من الهند و الروم و الترك و الخزر 
والحبش و النوبة و الزنج ...

ليكون دينك األعلی و حزبك األقوی...

خداوندا  ! 
دعاي ما را دربارة دشمنانت كه بر سرزمين هاي گوناگون، از هند و روم و تركستان و خزر و 

حبشه و نوبه و زنگبار مسلط اند نيز اجابت كن ...
تا دين تو بلندتر، و گروه تو تواناتر از ديگر اديان وگروه ها گردد ...

از دعاي امام سجاد زين العابدين)ع( براي مرزداران اسالم



پس از آنکه یکي از زاهدان و صوفي مسلکان معاصر با امام صادق)ع( به نام 
»سفيان ثوری« به نزد امام آمد و نسبت به لباس خوب آن حضرت اعتراض 
كرد و حضرت پاسخ او را داد، جمعي دیگر از مردمان زهدفروش كه همه را 
دعوت می كردند تا مانند آنها باشند و به روش ایشان نظافت و رفاه و استفاده از 
نعمت هاي  خدا را ترک گویند، نزد آن حضرت آمده گفتند: »دوست ما )سفيان 
ثوری( نزد شما زبانش بند آمد و نتوانست دليلی بياورد در حاليکه عملش 
صحيح است!«. امام صادق )ع( به آنها فرمود: »شما دالیل خود را بياورید«. 
گفتند: »دليل ما از قرآن است. خداوند درباره جمعی از یاران پيامبر فرموده 
است: "دیگران را بر خود مقدم می دارند اگر چه نيازمند باشند و هر كس از بخل 
نفس خود محفوظ ماند آنانند كه رستگارانند"1 . پس خدا كردار ایشان را ستوده 
و در جای دیگری فرموده است: و"خوراک را با آنکه دوستش دارند به مسکين و 

یتيم و اسير می خورانند " 2. ما به همين دو آیه بسنده می كنيم«. 
را می دانيد؟  ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه قرآن  امام )ع( فرمود: »آیا 
آیا مي دانيد كه هر كه گمراه شده از اینجاست و هر كه نابود شده از همين 
جاست«؟ پاسخ دادند: »برخی از آنها را می دانيم ولی نه تمام آنها را«. فرمود: »از 

همين جاست كه گرفتار شده اید«. 
صادق آل محمد)ع( سپس پاسخ مبسوطي به این گروه داد كه خالصه آن به 

شرح زیر است:
1. روزي كه خداوند در قرآن به عمل نيکي كه اشاره كردید خبر داد، این كار مباح 
و جایز بود.اما اكنون خداوند به خالف آنچه آنها عمل كردند فرمان داده است 
و این امر خدا، ناسخ كار آنها شده است. لذا رسول خدا )ص( فرمود: "اگر كسي 
مقداری خرما یا نان یا دینار و درهمی دارد و می خواهد آنها را به مصرف خير 
برساند بهتر آن است كه در وهله نخست آن را به مصرف پدر و مادر خود برساند، 
و در وهله دوم برای خود و عيالش صرف كند، و در مرتبه سوم به خویشان و 
برادران مؤمنش، و در مرتبه چهارم به همسایه های مستمندش، و در وهله پنجم 

در راه خدا و جهاد به مصرف رساند كه این اجرش از همه كم تر است"...
2. خود  قرآن نيز این گفتار شما را نهی می كند و می فرماید: "كسانی كه چون 
انفاق كنند نه زیاده روند و نه تنگ گيرند بلکه در احسان ميانه رو باشند" 3. آیا 
نمی بينيد كه خداوند كاری كه شما بدان مردم را فرا می خوانيد سرزنش كرده و 
مسرفان را نيز در چندین آیه به باد نکوهش گرفته و نيز از تنگ گرفتن بازداشته 
و به حد وسط فرمان داده است. خداوند به پيامبرش تعليم دادكه چگونه انفاق 
كند. جریان از این قرار بود كه آن حضرت مقداری طال داشت و نمی خواست 
كه آنها را شب نزد خود نگهدارد پس همه آن را صدقه داد. بامداد سائلی نزد 
او آمد و پيامبر چيزی نداشت كه  به او بدهد. سائل هم زبان به نکوهش گشود. 
پيامبر )ص( هم كه مهربان و دلسوز بود از این ماجرا اندوهگين شد. پس خداوند 
به پيامبرش فرمود: "دست خود را مبند و آن را زیاده مگشا، تا نکوهش شده و 

افسوس خور ننشينی" 4. 
3. به من بگویيد آیا قاضي خالف می كند كه بر مردان شما، نفقه زنش را واجب 

می شمارد؟ آیا مي توانيد در پاسخ او بگویيد من زاهدم و چيزی ندارم؟ اگر بگویيد 
قاضي خالف می كند پس در حق مسلمانان ستم كرده اید و اگر بگویيد درست  

و عادالنه حکم می كند خود را محکوم نموده اید. 
4. به من بگویيد شما داناترید یا سليمان بن داود)ع( كه از خدا ملکی خواست 
كه احدی را پس از وی نشاید؟ بي شك عمل و سخن سليمان به حق بود و ما 

ندیدیم كه خداوند او و یا مؤمنی دیگر را بدان خاطر نکوهش كند. 
5. آیا یوسف پيامبر)ع( به پادشاه مصر نگفت: "مرا بر خزاین زمين بگمار كه 
من نگاهبانی دانا هستم" و كارش بدانجا رسيد كه امور كشور مصر و اطراف آن 
تا یمن را به دست گرفت و مردم به هنگام قحطی كه بدان گرفتار شده بودند، 
از آذوقه اي كه نزد او بود دریافت می كردند. بي شك عمل و سخن یوسف به 
حق بود و هيچ كس را ندیدیم كه به خاطر این كار بر یوسف عيب گيرد و او 

را سرزنش كند. 
6. ذو القرنين نيز بنده ای بود كه خدا را دوست داشت و خدا هم او را. خداوند وسایل 
را برایش فراهم كرد و مشارق و مغارب گيتی را در زیر حکومتش درآورد. بي شك 

عمل و سخن او به حق بود و ندیدیم كسی بدین خاطر بر او عيب بگيرد. 
بنابر آنچه شما می گویيد، سزاوار نيست كه كسی چيزی از متاع دنيا را نگاه دارد 
و حتي اگر نياز شدید هم بدانها دارد باید همه را از كف بنهد. چه بد باوری است 
آنچه به سوی آن گرایيده اید و مردم را به سوی آن می كشانيد و این ناشی از 

جهل به كتاب خداي عز و جل و سنت پيامبر اوست. 
ای جماعت!به آدابی كه خداوند مؤمنان را بدان مؤدب فرموده، متأدب شوید و به 
همان امر و نهی خدا اكتفا كنيد و آنچه بر شما مشتبه شده و علم آن را ندارید، 
از خود دور كنيد و علم آن را به دانشمندان واگذارید تا اجر برید و نزد خداوند 
معذور باشيد. ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه قرآن و حرام و حالل خدا را 

بشناسيد. با این كار به خداوند نزدیك تر و از جهل و نادانی دورتر مي گردید«. 

پي نوشت ها:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. سوره مباركه حشر، آیه 9 .
2. سوره مباركه انسان، آیه 8 .

3. سوره مباركه فرقان، آیه 67 .
4. سوره مباركه اسراء، آیه 29 .

امام صادق)ع( و زاهدان نادان

بارگاه و ضریح تخریب شده امام صادق)ع( 
و ائمه بقيع)ع( در مدینه منوره

به مناسبت 25 شوال سالروز شهادت 
و 8 شوال سالروز تخریب بارگاه امام ششم )ع(
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آخرين اخبار و تحوالت
منطقه شيعه نشين

 پاراچنار پاكستان  

3

تهدید جدید طالبان، در ادامه جنایات ضد شیعي؛
كشتن شیعه ثواب زیادي دارد و بر هر مسلماني واجب است!

در ابتداي مردادماه86 ، از كراچي خبر رسيد كه افراطيون وهابي، طالبان و 
جنایتکاران ضد تشيع، در یك اقدام بي سابقه با پخش برگه هایي درمناطق 
مختلف این شهرـ  از جمله در مناطق شيعه نشينـ  ضمن برشمردن اجر و ثواب 
براي قاتلين شيعه نوشته اند: »بر هر مسلماني واجب است كه این كافراِن بظاهر 

مسلمان را از بين ببرد« ! 
جانيان ضد شيعه كه خود را مسلمان ناميده و اجر و ثواب اخروي را براي 
قتل شيعيان قائل هستند در پایان این اطالعيه ها با نقض همه تعليمات دیني 
و مذهبي، نوشته اند: چنانچه همه شيعيان منطقه در مدت یك ماه آینده 
"مسلمان" یعني سني نشوند زنان و دخترانشان از مدارس، دانشگاه ها، ادارات و 
بيمارستان ها ربوده خواهند شد! و مسؤوليت آسيب هایي كه به آنان خواهد رسيد 

بر عهده خود شيعيان است!! 
تلفن   پيامك هاي  از طریق   اینك  غيرانساني  و  غيراسالمي  تهدید هاي  این 
همراه نيز در سراسر كراچي در بين موافقان و مخالفان چنين اقداماتي مبادله 

مي شود.

در آستانه امید به صلح در منطقه شیعه نشین پاراچنار؛ 
جنایات یزیدی از سر گرفته شد

 اخبار روز 18 مرداد از پاراچنار حاكي از آن بود كه شمار افرادي كه در اثر 
عدم وجود مواد غذائی و دارو در چند روز اخير از دنيا رفته اند به 15 نفر رسيد. 
همچنين یك نفر دیگر از شيعيان پاراچناری مقيم "هنگو" به نام »سرفراز 
حسين« ـ از كارمندان یکی از بانك های این شهر كه چند روز پيش از آن، به 
وسيله تروریست های ضدشيعه ربوده شده بود ـ به وسيله یزیدیان "اوركزئی" 

ربوده و سر بریده شد.
و  وهابی  فرقه پرست  گروه های  همه  كه  ـ  طالبان  به  موسوم  تروریست هاي 
دیوبندی را در بر می گيرد ـ این شيعة بی دفاع را ذبح و پيکر او را قطعه قطعه 
كردند. شيعيان هنگو بعد از تحویل گرفتن جسد این شهيد از »نيروهای دولتی« 
او را به »حوزه علميه جامعه عسکریه« شهر هنگو منتقل كرده و بعد از تغسيل و 
تکفين بر وی نماز گزاردند. آنها در تالش اند با استفاده از روش های ممکن پيکر 

شهيد را به پاراچنار انتقال دهند. 
همچنين، درگيری بين شيعيان "پيوار" و یزیدیان "تری منگل" همچنان ادامه 
دارد و چندین نفر از شيعيان در این درگيری ها به شهادت رسيده اند. این 
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درگيری ها كه به دنبال حمله نواصب به یك دستگاه تراكتور حاوی مصالح 
ساختمانی در منطقه "بليامين" و شهادت 2 نفر از شيعيان به شکل پراكنده 
آغاز شده بود اینك شدت یافته و به صورت تبادل آتش سنگين یافت. دشمن از 
روستای "جالمایه" و اردوگاه نواصب در روستای "شاشو" كه در دو طرف پایگاه 
ارتش در منطقه " آراولی" قرار دارند، مناطق شيعه نشين »عليزئی«، »تانگئی«، 

»بليامين«، و »وولئی« را موشکباران می كرد.
بنا بر این گزارش، بعضی از بوميان حتی آرزو می كنند كه كاش به جای جنگ، 
زمين لرزه و یا یك آفت طبيعی بر این منطقه نازل می شد كه هم، دوره اش 
كوتاه بود و هم كشورهای مختلف كمك های خود را به این منطقه ارسال 
می كردند ؛ ولی از زمان آغاز تجاوزات یزیدیان تحت حمایت دولت پاكستان 
به این منطقه شيعيه نشين در آوریل 2007 هيچ سازمان بين المللی و هيچ 
كشوری از مدعيان در شرق و غرب عالم به دليل حفظ روابط با دولت پاكستان 
ـ چيزي كه خود پاكستان هم آن را باور ندارد! ـ حتی نگاهي به این منطقه و 

ساكنان آن نکرده اند و از یك  اظهار تاسف خشك و خالي نيز ابا نموده اند. 
گفتني است "خبرگزاري اهل بيت )ع( ابنا"ـ  كه پوشش دهنده گزارش ها و اخبار 
پاراچنار از ماه آوریل سال 2007 بوده و تقریباً همه فجائع آنجا را پوشش داده 
و قابل اعتماد ترین خبرها را در این زمينه ارائه داده استـ  ماه ها پيش نسبت به 

بروز فاجعه انسانی در این منطقه هشدار داده بود.
اینك این فاجعه انسانی به در حال رسيدن به باالترین حد خود است و تعداد 

قربانی های نبود مواد دارویی در چند روز گذشته به 15 نفر رسيده است.
روز26 مرداد خبر رسيد كه 200 تن از تروریست هاي ناصبي به دست مدافعين 
شيعه به هالكت رسيده اند و تعداد نامعلومی از آنها نيز شب گذشته در حمله به 
روستای شيعه نشين جالمئی به هالكت رسيده اند ؛ در حالی كه تعداد شهداء 

شيعه نيز در 10 روز اخير به 35 نفر رسيده است. 
در همين حال رسانه های پاكستانی كه از تحریم اخبار پاراچنار تا حدودی 
كاستند، اولين بار اخبار خود را اصالح كرده و این درگيری ها را به عنوان »جنگ 

بين قبایل شيعه و خشونت طلبان« مطرح می كنند.
برخی گروه ها و احزاب نيز برای جلب نظر مردم و تروریستها، به دنبال پيروزیهای 
شيعيان عليه تروریستها، شایعه حمله ناتو به كرم ایجنسی را مطرح كرده اند! 
»آفتاب احمد خان شيرپاؤ« وزیر كشور سابق و »صابر شاه« و »اكرم درانی« 
سروزیران سابق ایالت سرحد و  نمایندگان احزاب مختلف در مجلس ایالتی، روز 
گذشته در اعتراض به آنچه كه آنها حمله ناتو به مردم این منطقه عنوان كرده 

بودند، آبستراكسيون كرده و صحن مجلس ایالتی را ترک كردند! 
در همين حال »رحمن ملك« مشاور امنيتی نخست وزیر پاكستان ـ كه به 
تناقض گویی، وعده های دروغين و مواضع بی اساس شهرت پيدا كرده استـ  در 
دو موضعگيری مختلف اظهارات متفاوتی در مورد پاراچنار عنوان كرده است. 
وی در یك موضعگيری به طور تلویحی از شيعيان حمایت كرده و گفته است كه 
»صبر مردم تمام شده و  آنها باالخره سالح به دست گرفته و با خشونت طلبان 
وارد زد و خورد شده اند«. وی در ادامه این اظهارات گفته است كه چنانچه 
خشونت طلبان در پاراچنار سالح بر زمين نگذارند دولت در مدت 3 روز آینده 
عليه آنها عمليات نظامی راه خواهد انداخت؛ كه این موضع وی مورد استقبال 
شيعيان نيز قرار گرفت. اما در جای دیگر گفته است كه »چنانچه قبایل درگير 

در پاراچنار درگيری های خود را پایان ندهند؛ با آنها برخورد نظامی خواهد 
شد«. 

ولی با توجه به گزارش های رسمی روزنامه های نزدیك به دولت، هزاران نفر از 
خشونت طلبان وزیرستانی وارد منطقه عمومی "كرم ایجنسی" شده و موجبات 
تشدید درگيری ها را فراهم آورده اند، در حالی كه چنانچه نيروهای دولتی اجازه 

ورود به این تروریست ها را نمی دادند آنها قادر نبودند وارد این منطقه شوند. 
با توجه به نقش نيروهای دولتی در درگيری های اخير ـ كه یك بار مواضع 
شيعيان را گلوله باران كردند و دریك نوبت یك سنگر مهم را به تروریست ها 
تحویل دادند كه این عمل آنها باعث شهادت 5 نفر از مدافعين شيعی گردید 
ـ به نظر می رسد كه دولت پاكستان عليرغم ادعاهایش در خصوص مبارزه با 
تروریسم، هنوز در این منطقه از تروریست ها حمایت می كند ولی شيعيان هنوز 

چشم به راه تحرک حاميان حقوق انسان ها)!( هستند.

شهادت برادر سناتور شیعه

»سيد عارف حسين« برادر سناتور پيشين »حجت االسالم و المسلمين سيد 
عابد حسين حسينی« كه در درگيری های روز20مرداد مجروح شده بود، یك روز 
بعد در بيمارستان شهر پاراچنار به شهادت رسيد و تعداد شهداي درگيری های 
اخير در منطقه بليامين در حدود 50 كيلومتری جنوب شرق پاراچنار، به 5 

نفر رسيد. 
الزم به ذكر است كه به دليل محاصره ي طوالنی، در بيمارستان شهر پاراچنار، 
داروهای مورد نياز و ابزارهای جراحی یافت نمی شود و یکی از دالیل شهادت 

سيدعارف نيز نبود دوا و دكتر بوده است. 
براساس گزارش ابنا برادران اهل سنت با حضور در حسينيه شيعيان بليامين 
ضمن اعالم عدم حمایت از تروریست های ناصبی، بر زندگی مسالمت آميز در 
كنار تشيع تاكيد كرده اند و امروز نيز جلسه مهمی در بين زعماي شيعه و سنی 
در این منطقه برگزار شده است كه نتایج آن هنوز اعالم نشده است. الزم به 
ذكر است كه »حجت االسالم عرفانی«، امام جمعه شهر پاراچنار در خطبه های 
نماز جمعه گذشته از تماس سران اهل سنت با وی در خصوص ایجاد صلح و 

آشتی خبر داده بود. 
براساس این گزارش مدافعين شيعی در این روز نيز پيشروی به سوی دو پایگاه 
مهم و اصلی نواصب تروریست در منطقه »بگزئی« را ادامه داده اند كه در این 

درگيری ها 8 تن از نواصب كشته شده اند.
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دیره اسماعیل خان ؛
عملیات انتحاري در بیمارستان!

روز 29 مرداد و در تيراندازی و حمله انتحاری در یك بيمارستان، 30 نفر شهيد 
و دهها نفر مجروح شدند

دیره اسماعيل خان از یك سال گذشته همواره شاهد كشتار شيعيان بوده و 
تعداد شهداء در این مدت به بيش از 230 نفر رسيده ولی تاكنون هيچ كس در 

این رابطه دستگير و مجازات نشده است. 
بر اساس گزارش رسانه های پاكستانی، تروریستها یك نفر از شيعيان به نام 
»سيدباسط شاه« را در یکی از خيابان های شهر به ضرب گلوله به شهادت 
رساندند و پليس جسد آن شهيد را به بيمارستان مركزی شهر منتقل كرد؛ 
شيعيان شهر بالفاصله در بخش اورژانس بيمارستان تجمع كردند. در این ميان، 
یك تروریست خودش را درون بخش منفجر كرد كه بر اثر آن 30 نفر كشته و 
دهها نفر دیگر زخمی شدند. در بين كشته ها و زخمی ها عالوه بر تعداد زیادی 
شهيدان شيعه، خدمه بيمارستان و بيماران دیده می شوند. 5 نفر پليس نيز در 

این حمله تروریستی كشته شده اند.
پليس شهر دیره اسماعيل خان اعالم كرد كه این حمله انتحاری بوده و سر و 

پاهای مهاجم انتحاری پيدا شده است. 
به دنبال این حادثه شيعيان خشمگين در "خيابان سركولر" این شهر دست به 

تظاهرات زدند.
براساس اظهارات یکی از مقامات پليس تمامی راههای خروجی و ورودی شهر 

مسدود شده و نيروهای پليس مشغول بازرسی بدنی عابرین می باشند.
الزم به یادآوری است كه نيروهای پليس شهر دیره اسماعيل خان معموالً بعد از 
چنين حوادثی دست به اقدامات اینچنينی می زند و مهاجمان و عامالن چنين 

حمالتی معموالً موفق به فرار می شوند.
با اینحال » مالعمر«، سخنگوی گروهك تروریستی »طالبان محلی« در تماس 
تلفنی با رسانه ها مسئوليت حمله انتحاری را برعهده گرفت و ادعا كرد كه هدف 
این حمله نيروهای پليس بودند و شهروندان عادی به طور تصادفی هدف قرار 
گرفته اند!!! وی گفت كه تازمانی كه دولت عمليات خود را عليه گروه طالبان در 

مناطق مختلف متوقف نکرده باشد، اینگونه حمالت ادامه خواهد یافت. 
براساس گزارش بنياد شهيد پاكستان 20 نفر شيعه - كه از 19 تا 45 سال سن 
داشتند - در این حمله به شهادت رسيده اند كه اكثریت آنها از سلسله جليله 

سادات می باشند.
فرمانده پليس ایالت سرحد اعالم كرد كه در سراسر ایالت آماده باش امنيتی و 
در شهرستان دیره اسماعيل خان مقررات ممنوعيت تجمع بيش از سه نفر به 

حالت اجراء گذاشته شده است. 
به دنبال این حادثه »خانم فهميده ميرزا« رئيس مجلس ملی پاكستان، »فيصل 
كریم ُكندی« نائب رئيس، »فضل الرحمن« رهبر حزب جمعيت علماء اسالم 
و دیگران ضمن محکوم كردن آن با بستگان قربانيان اظهار همدری كرده اند؛ 
چيزی كه درد آنها را دوا نمی كند آنها نياز به امنيت دارند، كه اینك وجود 

خارجی ندارد.

ترور پزشك شیعه
 »دكتر لياقت علی بنگش« جراح متخصص و فارغ التحصيل دانشگاههای 
ایران، روز شنبه26 مرداد در مطبش در شهر "كوهات" واقع در ایالت شمالغربی 
پاكستان در 54 كيلومتری جنوب شهر پيشاور به دست تروریستهای مسلح 

ناصبی به شهادت رسيد.
به گزارش ابنا دكتر لياقت علی، سالها براي تحصيل در دانشگاه ، در ایران اقامت 

داشته و در همان دوران با یك بانوی ایرانی اهل مشهد ازدواج كرده بود.
دكتر لياقت علی كه چند سالی در شهر شيعه نشين پاراچنار و در بيمارستان 
مركزی مشغول خدمت بود، انسانی آزاده و خدمتگذار مردم به شمار می رفت. 
دكتر بنگش بعد از چند سال خدمت در شهر دیره اسماعيل خان به شهر 
كوهات منتقل شده بود و عالوه بر بيمارستان دولتی این شهر، در مطب شخصی 

خود نيز به درمان بيماران می پرداخت.
قابل ذكر است كه دكتر لياقت علی با توجه به آنچه كه در ایران اسالمی آموخته 
بود برای وحدت شيعه وسنی اهميت زیادی قائل بود و پزشك متعهدی بود 
كه در حين درمان بيماران تفاوتی بين شيعه و سنی قائل نمی شد و با توجه 
به این كه اكثریت جمعيت شهر كوهات را اهل سنت تشکيل می دهند بيشتر 
بيمارانش سنی مذهب بودند و او در ميان شيعه و سنی از محبوبيت شایانی 
برخوردار بود. اما تروریستهای وحشی و درنده خو او را نيز هدف قرار دادند و عده 
زیادی از تنگدستان را كه در مطب وی رایگان معالجه می شدند، از وجود وی 

محروم ساختند.
تروریستها و جنایتکاران بالفطره وهابی و طالبان ثابت كرده اند كه برای نيل به 
اهداف استکبار و صهيونيسم به هيچگونه قواعد اخالقی اعتقاد ندارند و به راحتی 

می توانند پزشك و بيمار و زن و كودک را هدف قراردهند. 
البته این امر قابل ذكر است كه تروریستهایی كه دست به عمليات انتحاری 
می زنند، در نتيجه شستشوی مغزی توسط مزدوران استکبار و سازمانهای مزدور  
- به طمع بهشت بدون معطلی - آماده این عمل ننگين می شوند اگرچه استفاده 
از داروهای روانگردان نيز در این زمينه رایج بوده و عده ای از عامالن حمالت 

انتحاری مبتال به بيماری های العالج می باشند.

نماینده مجلس شوراي اسالمي :
شیعیان را در پاكستان مي كشند و ما به این 

كشور گاز مي دهیم!
نماینده مردم زاهدان در مجلس شوراي اسالمي، 
ضمن انتقاد شدید از نسل كشی دو ساله شيعيان در 
پاكستان، خطاب به ریيس مجلس گفت: مي دانيد 
كه نزدیك دو سال است شيعيان پاكستان به دست 
توسط  ایران  شرق  شيعيان  و  افراطي"  "وهابيون 
"گروهك جندالشيطان" قتل عام می شوند، درحالی كه مسؤوالن ما در این 

شرایط درصدد "انتقال گاز به پاكستان" هستند!
»دكتر شهریاري« در جلسه علني روز بيستم شهریور مجلس، با استناد به بند 
16 اصل سوم قانون اساسی گفت: »تنظيم سياست خارجی كشور بر اساس 
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معيارهای اسالم، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از 
همه مستضعفان جهان است«.

وی از الریجاني و سایر مسؤوالن خواست تا این مسأله را پيگيری و در روابط 
دوجانبه با پاكستان تجدیدنظر كنند.

شهریاري همچنين درخواست كرد كه وزیر امورخارجه به صالحدید ریاست 
مجلس شورای اسالمی در صحن مجلس حضور یافته و در این خصوص توضيح 

دهد.
الزم به ذكر است كه حمالت عليه شيعيان پاراچنار از آوریل 2007 شروع 
شده و هنوز ادامه دارد و بيش از نيم ميليون شيعه از 16 نوامبر سال 2007 در 
محاصره كامل به سر می برند و مرگ و مير كودكان و بيماران به دليل نبود مواد 

غذایی و دارویی به مسأله اي معمولي و هر روزه تبدیل شده است.
آنچه سخنان این نماینده مجلس را قابل قبول تر مي سازد این است كه اسنادي 
در دست است كه مطابق آنها دولت پاكستان در چندین نوبت با تروریست های 
یزیدی و وهابيون و القاعده همکاری كرده است! كه این همکاری ها به كشتار 
مسافران بی دفاع شيعی انجاميده و نيروهای دولتی تنها به تحویل دادن اجساد 

شيعيان به خانواده هایشان اكتفا كرده اند.

دو حادثه و سند جدید
در هفته سوم شهریورماه، دو حادثه جدید اتفاق افتاد كه ثابت می كند دولت 
پاكستان عليرغم شعار مبارزه با تروریسم در مقابل شيعيان پاراچنار، در واقع در 

كنار طالبان و القاعده قرار دارد:
اولـ  در یکي از حمالت نيروهاي شيعي، دو جسد نيروهای دولتی در بين اجساد 
طالبان یافت شد و مقادیر زیادی اسلحه و مهمات رسمی ارتش پاكستان همراه با 

دو دستگاه بی سيم پرقدرت ارتش نيز از بين اجساد طالبان كشف گردید.
دوم ـ یك خودروی حامل طالبان مسلح در كنار خودروهای نظامی ارتش به 
منطقه شيعه نشين "عليزئی" نفوذ كرد و سرنشينان خودرو به محض رسيدن 
به عليزئی، به سوی شيعيان تيراندازی كردند كه در نتيجه آن یك نفر شهيد و 
دیگری مجروح شد. در تيراندازی متقابل شيعيان نيز 4 تن از نيروهای طالبان 
به هالكت رسيدند كه یك جسد از خودرو افتاد و توسط شيعيان به خاک 

سپرده شد.
گفته می شود كه این خودرو حامل عامالن حمالت انتحاری بوده ولی چون 
به شهرک  و  متواری شده  از محل  نيافتند،  انتحاری فرصت حمله  عامالن 

سنی نشين "بگن" رفتند. 

فرزند شهید عارف حسین حسینی ترور شد
حجت االسالم سيد علی حسينی فرزند »عالمه شهيد عارف حسين حسينی« 
رهبر فقيد شيعيان پاكستان روز دوم مهر در پاراچنار مورد حمله تروریستی 

قرار گرفت.
سيد علی حسينی فرند عالمه شهيد سيد عارف حسين حسيني است كه بيش 
از یك دهه در حوزه علميه قم به تحصيل اشتغال داشت و پس از بحرانی شدن 
اوضاع شيعيان پاكستان، به این كشور عزیمت و تالش هایی را برای ایجاد وحدت 

در صفوف شيعيان آغاز نموده است.

وی در این روز در روستای "پيوار" در منطقه شيعه نشين پاراچنارـ  كه نزدیك به 
دو سال است تحت حمله و محاصره دشمنان تشيع قرار داردـ  حضور داشت كه 
مورد حمله موشکي تروریست ها قرار گرفت و از ناحيه هر دو پا بشدت مجروح 
شد. مجروحان پس از انتقال به بيمارستان، تحت عمل جراحی قرار گرفتند و بنا 
به آخرین گزارش هاي رسيده از پاكستان، حال عمومي حجت االسالم حسينی 
كه در یکی از بيمارستان های اسالم آباد بستری مي باشد، خوب است و خطر 

قطع پا كه احتمال آن داده مي شد فعالً ایشان را تهدید نمي كند.

در این حمله سه نفر از اعضاء خانواده ي ميزبان ایشان »آقاي حاجی عمران 
علی«ـ  از جمله همسر و  پسر جوانشـ  و نيز یك كودک همسایه به شهادت 

رسيدند و 9 نفر دیگر مجروح شدند.

ربوده شدن دو نفر و شهادت یك شیعه دیگر
حمله موشکي تروریستي فوق الذكر در حالي صورت گرفت كه چند روز پيش از 
آن، 2 نفر از شيعيان پاراچنار كه در حين عزیمت به پيشاورـ  از طریق افغانستان 
و منطقه "خيبر ایجنسی"ـ   بودند ربوده شده و یك دانش آموز به نام »نجم« در 
حال فرار از هجوم تروریست ها به دره اي سقوط كرد و متأسفانه جان خود را از 

دست داد و به شهادت رسيد.
شایان ذكر است كه دو شيعه ربوده شده، از كارگراني بودند كه براي تأمين معاش 
خانواده خود در كشور امارات مشغول به كار بودند و اینك براي دیدار با بستگان 
خود  به پاراچنار بازمي گشتند. تروریست ها پيش از این سه كارگر شيعه دیگر را 
كه از قطر برمي گشتند ربوده و براي آزادي هر كدام از آنان، سه ميليون روپيه 

درخواست كرده بودند!
شيعيان  محاصره  بار(  پنجمين  برای  )البته  دولتی  آتش بس  اعالم  وجود  با 
همچنان ادامه دارد و آتش بس، عمالً در مناطقی واقعاً به مرحله اجراء درآمده 
است كه شيعيان از قدرت بيشتری برخوردارند ؛ ولی منطقه "پيوار" كماكان در 

معرض حمالت قرار دارد.
با این حساب، به نظر می رسد كه دولت می خواهد جنگ در این منطقه تداوم 

داشته باشد.
مردم پاراچنار هم كه از پایداری اینگونه آتش بس ها مطمئن نيستند استقبالی از 

آتش بس جدید ننموده اند. 
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برگزيده اي از اخبار اختصاصي
ـ  ابنا  خبرگزاري اهل بيت)ع( 

Û مفتي سلفي: زولبیا حرام است مگر با شرط!
یکی از شيوخ سلفی الجزایر، در فتوایی، خوردن زولبياـ  كه در ماه مبارک رمضان از شيرینی های 

پرطرفدار در این كشور محسوب می شودـ  را تحریم كرد.
» شيخ محمدعلی فركوس« معروف به ابو عبدالعزیز، در فتوایی حکم حرمت زولبيا، الطمينة و 

شيرینی های دیگری كه در ماه رمضان استفاده می شود را صادر كرد.
وی دالیل حرمت خوردن این شيرینی ها را "بدعت"، "وجود بخشی صليبی مانند در ميان آنها" و 

"عدم وجود دليل شرعي"، ذكر نمود.
در پي این فتواي عجيب، توضيحات شگفت انگيزتر این مفتي، جمود عجيب وهابيت و سلفيت را 

بيش از پيش برمال كرد.
پس از آنکه نشریه الجزائري »الخبر االسبوعي« خبر از فتواي فوق داد، سایت اینترنتي این مفتي 

اقدام به استفتا از او و درج پاسخ تفصيلي وي نمود.
شيخ فركوس در پاسخ به این استفتا، پس از ذكر مقدمات طوالني، زولبيا و دیگر شيریني ها را 

مشروط به شرایطي حالل، و در صورت هاي دیگري حرام  دانست!
این دانشمند سلفي در فتواي دوم مي نویسد: »اگر كسي غذایي را به عنوان عبادت مصرف كند یا 
خوردن آن را مستحب بداند ولي چنين چيزي در كتاب و سنت نيامده باشد، در واقع چيزي را 

تشریع كرده است كه خدا نازل نکرده است و چنين تشریعي حرام است«.
وي با كمال تعجب ادامه مي دهد: »بنابراین اگر روزه دار اعتقاد داشته باشد كه روزه اش كامل 
نمي شود مگر با خوردن زولبيا، یا اینکه عقيقه اش كامل نيست مگر با پختن طمينه، این امر نوعي 

تشریع و بدعت، و در نتيجه حرام است«!
حال آنکه واضح است كه هيچکس زولبيا یا شيریني هاي دیگر ماه مبارک رمضان را كامل كننده 
روزه نمي داند یا آن را به قصد استحباب نمي خورد. بلکه این تنقالت شيرین سنتي، در سراسر جهان 

اسالم  به دليل كمبود قند خون كه بر اثر امساک به وجود آمده است مصرف مي شود.
در واقع این فتواي جدید، پرده از جمود عجيب سلفيان و وهابيون برداشت؛ جمودي كه باعث 
شده است آنها شعائر واضح اسالمي نظير »توسل« و »زیارت قبور« را نيز با نيت هایي خودخوانده  
و ساختگي حرام بدانند، در حالي كه هيچ مسلماني این امور را با نيت هاي شرک آلودي كه این 

مفتيان تصور كرده اند انجام نمي دهد.
شایان ذكر است فتاوای مضحك و عجيب زیادی از سوی مفتيان سلفی و وهابی صادر  گردیده و 
می گردد كه یکی از مهم ترین دالیل آن، دوری لجوجانه آنها از معارف و تعليمات مفسران واقعی 

قرآن و سنتـ  یعنی اهل بيت عليهم السالمـ  است.

Ûتوطئه جدید دشمنان پیامبر )ص(
عليرغم اعالم عدم انتشار كتاب موهن »جواهر مدینه« 
تبليغ اینترنتی برای پيش فروش این كتاب با استفاده از 

سایت معروف آمازون انگلستان آغاز شد.
در این آگهي اعالم گردیده كه قيمت این كتاب 11 پوند 
است. كسانی كه به عنوان پيش خرید، پول به حساب 
دریافت  انتشار  محض  به  را  كتاب  كنند  واریز  مربوطه 
خواهند كرد. قبالً اعالم شده بود كه این كتاب منتشر 

نخواهد شد.
كتاب موهن »جواهر مدینه« كه درباره زندگی "عائشه" 
همسر پيامبر )ص( است و به قلم شخصی به نام »شری 
جونز« نوشته شده، تصویري غير واقعی از وي ارائه داده 

است؛ لذا برخی آن را "آیات شيطانی دوم" ناميده اند. 
در همين حال »دنيس اسپلبرگ« استاد تاریخ اسالم در 
دانشگاه تگزاس كه پيش از چاپ، این كتاب را خوانده 
است، آن را خالف تاریخ واقعی اسالم و توهين به مقدسات 

دینی دانست. 
با پرداخت  انتشارات معروف »رندوم هاوس« آمریکا كه 
یکصدهزار دالر به نویسنده كتاب، قصد داشت آن را منتشر 
كند، با اظهارات این استاد تاریخ اسالم دانشگاه تگزاس نظر 
خود را عوض كرد و طبق خبرها اعالم كرده است كه قصد 

توهين به مقدسات دینی را ندارد.
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Ûقاتل تاسوكی، رجل سیاسی می شود !!
»عبدالمالك ریگي« قاتل شيعيان و سركرده ي گروهك اشرار جند 
الشيطان، براي كنار گذاشتن سالح و تأسيس حزب سياسي در ایران 

اعالم آمادگي كرد !
 این تروریسِت مورد حمایت آمریکا كه دستش به خون ده ها شهروند 
مظلوم شيعه آلوده است و هنوز تعدادی از جوانان كشور را در اسارت 
خود دارد اعالم كرد حاضر است سالح را به زمين بگذارد و حزب 

سياسي تشکيل دهد.
عبدالمالك ریگي سركرده گروهك اشرار موسوم به جنداهلل، از ترس 
حمالت نيروهای ایرانی از یك سو، و ایجاد مانع از طرف دولت پاكستان 
از سوي دیگر، آمادگي خود را در خصوص مذاكره با دولت جمهوري 
اسالمي مطرح كرده و اینك پس از بي اعتنایي مسؤوالن ایراني به 
درخواستش در خصوص آزادي همقطارانش، ضمن درخواست تأمين 

جاني، براي كنار گذاشتن سالح اعالم آمادگي كرده است.
در همين حال "روزنامه القبس" چاپ كویت هم خبر داد كه ریگی 
اعالم كرده كه گروهش برای كنار گذاشتن سالح و تبدیل شدن به 
یك حزب سياسی و مذاكره با دولت ایران در حضور یك ميانجي 

بين المللی آمادگی دارد! 
قابل ذكر است كه دولت پاكستان سه ماه پيش با وجود مخالفت 
ضمني مسؤوالن امنيتي آمریکا، برادر عبدالمالك ریگی و پنج نفر 
دیگر از اعضاي دستگير شده ي گروهك ریگي را به ایران تحویل 

داد.
جالب اینکه عده ای در پاكستان با هزینه كردن پول هاي هنگفت، 
برادر ریگی را شهروند پاكستانی معرفی كرده و برای وی شناسنامه، 
گواهی تولد و مدرک دیپلم از دبيرستانی در كراچی تهيه كردند 
و به دیوان عالی پاكستان عليه دولت آن كشور، شکایت كردند و 
خواستار بازگرداندن او از ایران شدند، اما ظاهراً جعليات مورد استناد 
نتوانست توجه دیوان عالی را جلب كند و پرونده تا كنون مسکوت 

مانده است.

Ûافتتاح كلوپ همجنس بازان
 در پایتخت جمهوري مسلمان نشین

در روزهای نزدیك به ماه مبارک رمضان، اعالميه های زیادی در سطح شهر "قازان" پایتخت 
جمهوری تاتارستان توزیع گشت كه خبر از افتتاح رسمی "باشگاه همجنس بازان" می داد!

همچنين تبليغات تلویزیونی این كلوپ از كانالهای مختلف، این مسأله را به خبر اول این 
ماه در تاتارستان تبدیل كرده است.

به گفته » و. كلوكلف« مؤسس این مركز فساد، هدف از تأسيس این باشگاه، ایجاد محيطی 
بدون نگرانی برای استراحت و تفریح همجنس بازان مرد و زن است. 

وی اضافه كرد: همچنين برای اشخاص مشهور و مقامات دولتی كه می خواهند از این 
باشگاه استفاده كنند ورودی مجزایی در نظر گرفته شده است. ضمن اینکه آنان می  توانند 

با ماسك به این كلوپ رفت و آمد كنند تا ناشناخته بمانند!
در این حال، مقامات ملی، مدنی و نيز جامعه اسالمی شهر قازان اعتراض شدید خود را 

عليه این اقدام ضد اسالمی پيروان قوم لوط ابراز داشته اند.
گذشته از "اداره روحانيت تاتارستان" كه صریحاً مقابله خود با همجنس بازان را اعالم كرد، 
»فاندالس سافيولين« رهبر جنبش ملی تاتارستان و نماینده سابق مجلس گفت: »این 
باالترین شرمندگی برای ملت تاتار است كه چنين چيزی را تحمل كنند. این یك فساد 
معنوی كامل است و شرمنده ایم كه دولت ما از عهده مقابله با آن بر نمی آید و جامعه ما 

چنين اجازه ای به خود می دهد«.
قازان )Qazan( پایتخت جمهوری خودمختار تاتارستان و یکی از بزرگ ترین شهرهای 
روسيه است كه در 797 كيلومتری مسکو و در بخش شرقی روسيه اروپایی قرار گرفته 
است. تاتارستان با حدود 55 درصد مردم مسلمان )اعم از شيعه، سنی و پيروان فرقه های 
صوفی( ، یکی از توسعه یافته ترین مناطق اقتصادی فدراسيون روسيه بوده و قازان از مراكز 
مهم صنعتی، بازرگانی و فرهنگی در مرز اروپا و آسيا است و مهم ترین شهر فرهنگی 
برای تاتارها است. این شهر از سال 1801 دارای دانشگاه شده و از سال 2005 ميالدی 
)هم زمان با هزارسالگی این شهر( بزرگ ترین مسجد روسيه ـ و احتماالً اروپا ـ به نام 

"مسجد ُقل شریف" در آن ساخته شده است.
این جامعه 55 درصدی مسلمان، در حالی اكثریت دینی را در این جمهوری دارد كه از 
دوران حکومت »ایوان مخوف« تبليغ مذهبی شدیدی آغاز شد و تعداد نسبتاً زیادی از 
تاتارها، مسيحی ارتدوكس شدند. از دوران حکومت اولين ُرمانف ها تا دوره كاترین دوم 
اقدامات گوناگونی برای ریشه كن كردن اسالم صورت گرفت ؛ مساجد تخریب و امالک 
وقفی مصادره شد، مدارس ویژه ای برای فرزندان تاتارهای مسيحی شده گشایش یافت ، 
مسلمانان از روستاهایی كه تاتارهای مسيحی شده داشتند به نقاط دوردست تبعيد شدند، 
تبليغ اسالم جرم محسوب گردید و مجازات مرگ برای آن در نظر گرفته شد. فقط در 

فاصله سال های 1740 تا 1743، از 536 مسجد ناحية قازان ، 418 مسجد تخریب شد.
اینك اقدامات ضد اسالمیـ  نظير تبليغات و فعاليت علنی همجنس گرایانـ  در راستای 

همان اسالم زدایی كهن به نظر می رسد.
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Ûممنوعیت شیعیان عربستان از برپایي جشن میالد 
امام حسن)ع( و تخریب تزئینات خیابان ها

در پی اعالم ممنوعيت برگزاری هرگونه مراسم از سوی مقامات امنيتی عربستان 
در روز 15 رمضان، شيعيان شهرهای احساء و قطيف عربستان از برپایی مراسم 

جشن سالروز ميالد امام حسن مجتبی)ع( محروم ماندند.
به گزارش ابنا، با فرارسيدن 15رمضان سالروز والدت امام حسن مجتبی)ع( 
امام دوم اهل بيت)ع(، شيعيان شهرهای احساء و قطيف )در منطقه شيعه نشين 
"الشرقية"( خود را برای برگزاری مراسم جشن این روز آماده می كردند، كه 
نيروهای محلی و امنيتی عربستان با ابالغ پيامی به آنها، نسبت به برگزاری 

هرگونه مراسمی در این روز هشدار دادند.
این در حالی بود كه شيعيان این مناطق با گل آرایی و تزئين خيابان ها و خانه های 
خود، به استقبال این روز رفتند، اما نيروهای امنيتی این تزئينات را تخریب 

كردند.
ضمن اینکه منابع آگاه از درگيریهای ماموران امنيتی با ساكنان این مناطق و 

حمله آنها به شهرک های شيعه نشين خبر دادند.
بنابراین گزارش، ده ها تن از نيروهای امنيتی با حمله به تزئينات خيابان ها، 
اقدام به تخریب پارچه نوشته ها و پالكاردهای تبریك به مناسبت ميالد امام 

حسن)ع( كردند.
همچنين نيروهای امنيتی با گرفتن تعهد از جوانان ساكن در این مناطق، 

قراردادن هرگونه آذین و یا مظاهر جشن در شهر را منع كردند.

Ûانتصاب یك شیعه به سمت سركنسول در كنیا
دبيرخانه "فدراسيون   خوجه های آفریقا" از انتصاب »حاجی منظور بای كنانی« 
از اعضای این فدراسيون به سمت سركنسول جزایر كومور در كشور كنيا خبر 

داد.
»آقای احمد عبداهلل محمد سامبی« ریيس جمهوری كومور، منظور بای كنانی 
یکی از اعضای فدراسيون خوجه های آفریقا را به عنوان سركنسول این كشور 

در كنيا منصوب كرد.
سامبی در دیدار اخير خود از كنيا ضمن اعالم این انتصاب، خواستار سرمایه گذاری 

تجار این فدراسيون در كشور كومور شد.
خوجه ها شيعيان اثني عشری هستند كه از سال 1872 به صورت شکل یافته اي 
از هند به آفریقا مهاجرت كرده و در این قاره استقرار یافتند و تا به امروز، 
منظم ترین گروه شيعه آفریقایی به شمار مي آیند. این گروه، به لحاظ تجاری و 

اقتصادی نيز موقعيت ممتازی دارند.

70 شماره 18.شهريور و مهرماه 1387



www.ABNA.ir
AhlulBayt News Agency

Ûقرضاوي عقب نشیني كرد
به دنبال انتقاد علمای شيعه  و سني ـ نظيربرخی مراجع تقليد در داخل و 
خارج ایران، آیت اهلل تسخيری دبير كل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی، 
حجت االسالم اختری دبيركل مجمع جهانی اهل بيت)ع( و علما و ائمه جمعه 
فریقين ـ از مواضع ضدشيعی یوسف قرضاوی، وی طی بيانيه ای لحن سخن 

خود را تغيير داد.
در بيانيه جدید قرضاوی آمده است: دوست من آقای تسخيری كه بيش از یك 
ربع قرن مرا خوب می شناسد و همواره در هيئت امنای اتحادیه علمای مسلمين، 
اجالس ها و مجامع فقهی با هم مالقات داریم، نيك می داند كه من هيچ گاه 
فتنه انگيز نبوده بلکه  همواره مبلغ وحدت و الفت بوده ام و در برابر حمالت 
گروههای تندرو ایستاده و افراد را در نوشته ها، خطبه ها و سخنرانی هایم به 
اعتدال و ميانه روی فرا خوانده ام تا بدانجا كه در ميان اصحاب تبليغ و اندیشه و 
فقه به عنوان  سمبل اعتدال شناخته شده ام و آثارم در دعوت دیگران به بيداری 

اسالمی گواه این مدعاست.
قرضاوی در ادامه می گوید: من اعالم می كنم كه روزنامه "المصری اليوم" سخن 
مرا دقيق و كامل نقل نکرده و در آن دخل و تصرف نموده است و با اصل 

پاسخهایم انطباق ندارد.
قرضاوی سپس از دیدگاه خود در قبال موضع شيعه نسبت به قرآن نوشته است: 
در مقاالتی كه در كنفرانسهای تقریب از جمله در بحرین ارائه كردم و از سوی 
كتابخانه مصری وهبه و مؤسسه لبنانی الرساله انتشار یافت، نظر كسانی كه 
شيعيان را به تحریف قرآن متهم می كنند و آنان را كافر می پندارند رد كرده و 
گفته ام تمامی شيعه معتقد به قرآن هستند و از همين رو آن را تالوت و حفظ 
كرده و در مسائل اعتقادی به آن استناد می كنند و نيز گفته ام كه هرگز نزد 
شيعيان قرآنی كه مغایر قرآن ما باشد دیده نشده است و قرآنهای چاپ ایران 
همان قرآنهایی است كه در مصر و سعودی چاپ می شود و افزوده ام كه شيعيان 
خود نسبت به این ادعا كه بعضی از جزءهای قرآن ناقص است اتفاق نظر نداشته 
و محققان شيعه نيز این رأی را مردود می شمارند و در همين راستا و در بيان 
عدم تحریف قرآن مجيد و مصون بودن آن از هر گونه فزونی و كاستی، به نقل 
اقوال شيعيان معتدلی پرداخته ام كه مورد استناد علمای اهل سنت است.اینها 
مطالبی بوده است كه در كتاب "مبادی الحوار و التقریب" خود نوشته ام كه 
بهترین گواه بر موضع من نسبت به نگاه شيعه به قرآن است. بنابراین دامن زدن 

به این مطلب برای حمله به من روا نيست.
القرضاوی طی گفتگو با روزنامه مصری "المصری اليوم" - آنگونه كه این روزنامه 
نقل كرده - شيعيان را بدعت گر ناميده بود  و مدعی تالش آنها برای گسترش 

تشيع در بين اهل تسنن با توسل به منابع مالی و نيروهای تبليغی شده بود.

Ûاختري: همراهي قرضاوي با جاهالن،تأسف بار است
سفراء و نمایندگان كشورهای اسالمیـ  از جمله نمایندگان سازمان های مبارز 
برخی  رؤساي  اسالمی،  شورای  مجلس  نمایندگان  از  تعدادي  ـ  فلسطينی 
سازمان های داخلی و معاونين وزارت امورخارجه در ضيافت افطار و شام دبيركل 

مجمع جهانی اهل بيت )ع( شركت كردند.
»حجت االسالم والمسلمين اختري« دبيركل مجمع پس از ضيافت افطار، به 
تبيين اهداف و ساختار تشکيالتی مجمع پرداخت. وي تبيين معارف قرآن و 
مکتب اهل بيت )ع( و دفاع از حقوق شيعيان و مسلمانان با تأكيد بر وحدت در 

صفوف مسلمانان را از جمله اهداف مجمع برشمرد.
اختري گفت: »اسالم و مسلمانان از دو ناحيه داخلی و خارجی مورد هجمه 
هستند ؛  دشمنان خارجی اسالم و در رأس آنان استکبار جهانی با اهانت 
به دین و قرآن و ساحت مقدس رسول اهلل صلی اهلل عليه و آله و سلم در 
صدد ضربه زدن به اسالم هستند  و از سوی دیگر با توطئه های گوناگون در 
بين مسلمانان ایجاد تفرقه می كنند؛ و درجبهه داخلی نيز جاهالن متحجر و 
تکفيریان متعصب در درون امت اسالمی فعاليت می كنند و اسالم و مسلمانان را 
تضعيف می نمایند و متأسفانه »قرضاوي« رئيس اتحادیه جهاني علماء مسلمان 
نيز با این گروه ها همراه و هم نظر می شود و در شایعه پراكنی عليه وحدت اسالمی 

مشاركت می كند و تشيع را مورد هجمه قرار می دهد«.
وی تأكيد كرد كه دليل اصلی هجمه های این دو گروه آن است كه هر دوی آنها 
دچار جهل و نادانی هستند و با تشيع و اسالم از روی نادانی رودررو می شوند. 

آنها با مکتب اهل بيت آشنایی ندارند.
رسوالن  »شما  گفت:  اسالمی  كشورهای  سفيران  به  خطاب  اختری  آقای 
كشورهای اسالمی در جمهوری اسالمی ایران هستيد و ما از شما تقاضا داریم 

كه این مکتب را خوب بشناسيد و به ملت های خود نيز معرفی كنيد«.
وی با اشاره به این كه مقداری كتاب در زمينه معرفی مکتب اهل بيت)ع( در 
اختيار ميهمانان قرار گرفته و چنانچه نياز به كتاب های بيشتری داشته باشند 

مجمع جهانی این نيازها را رفع خواهد كرد.
سفير سابق جمهوري اسالمي در سوریه در پایان با اشاره به روز جهانی قدس 
انقالب اسالمی پيگير  ابتدای پيروزی  از  ایران  اظهار داشت: »نظام اسالمی 
مسئله فلسطين بوده و چه در زمان رهبری امام خمينی و چه در دوران امام 
خامنه ای موضوع فلسطين را در صدر سياست خارجی خود دارد و بر حقوق 

مردم فلسطين تأكيد می نماید«.
»صالح زواوی« سفير فلسطين در جمهوری اسالمی ایران نيز به عنوان "شيخ 
السفراء" از جانب سفيران كشورهای اسالمی حاضر در ضيافت به ایراد سخن 

پرداخت.
وی از مجمع جهانی اهل بيت )ع( تشکر كرد و اظهار داشت: »ما پيام ضرورت 

وحدت اسالمی را درک كرده ایم و بر آن تأكيد می كنيم«.
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چرا آمريكا و اسرائيل نمي توانند
به ايران حمله كنند

 
دبير كل مجمع جهانی اهل بيت )ع(گفت: » در جنگ 33 روزه با افتخاری كه 
حزب اهلل لبنان آفرید اسرائيل به معنای واقعی به نابودی كشيده شد و امروز 
رژیم صهيونيستی از نظر نظامی، سياسی، امنيتی و اقتصادی پوسيده شده 

است«. 
حجت االسالم والمسلمين اختری كه در مراسم گراميداشت دومين سالگرد 
پيروزی حزب اهلل لبنان در جنگ 33 روزه در سـالن وزارت كشــور سخن 
می گفت با  تأكيد بر اینکه آمریکا و اسرائيل به این دليل كه نمی دانند در صورت 
حمله به ایران پاسخ ما به آنها چگونه خواهد بود به ایران تعرض نخواهند كرد 
اظهار داشت : » همچنين آمریکا و اسرائيل نمی دانند كه جنگ با ایران چقدر 
طول می كشد و نمی دانند ایران چه امکاناتی در اختيار دارد و نسبت به حمله 

احتمالی چه واكنشی نشان خواهد داد«.
وی حزب اهلل لبنان را افتخاری برای جهان اسالم، مکتب اهل بيت)ع( و مکتب 
تشيع خواند و تصریح كرد: »عزت و افتخار و سرافرازی كه حزب اهلل لبنان در 

این مقطع به ارمغان آورد بسيار بزرگ و ارزشمند بود«.
اختری با اشاره به اینکه در این مراسم تعدادی از خانواده های حزب اهلل لبنان 
حضور دارند گفت: » اميدوارم این جشن به خوبی انعکاس پيدا كند تا مردم 
فلسطين و لبنان بدانند مردم مسلمان ایران همچون روز اول در كنار آنها هستند 

و در غم و شادی آنان شریکند«.
وی غير قابل پيش بينی بودن را وجه مشترک پيروزی انقالب اسالمی ایران و 
پيروزی حزب اهلل در جنگ 33 روزه دانست و افزود : » مانند پيروزی انقالب 
اسالمی ایران كه برای همگان غير قابل باور بود در جنگ 33 روزه نيز هيچکس 

باورنمی كرد كه حزب اهلل لبنان در رویارویی با اسرائيل پيروز شود«.
دبير كل مجمع جهانی اهل بيت  اضافه كرد: » در جنگ 33 روزه با افتخاری 
كه حزب اهلل لبنان آفرید اسرائيل به معنای واقعی به نابودی كشيده شد و امروز 
رژیم صهيونيستی در شرایطی است كه اصالً توان بازسازی خود را ندارد و از 
نظر نظامی، سياسی ، امنيتی و اقتصادی از هم پاشيده شده و نظام آن از داخل 

پوسيده شده است«.
از  نباید  تاكيد كرد جنگ 33 روزه نشان داد كه هيچگاه  پایان  اختری در 
خواسته های مشروع خود عقب نشينی كرد و ما نيز نباید در برابر خواسته های 
ملت عقب نشينی كنيم چون عقب نشينی به معنای نابودی است و پذیرش 

شرایط دشمن تسليم شدن در برابر او و خالی كردن ميدان تلقی می شود.
در پایان این مراسم كه با حضور جمع زیادی از مردم، مسئوالن كشوری و 
لشکری، سفرای كشورهای اسالمی و خانواده های حزب اهلل لبنان برگزار شد به 
تعدادی از حاميان معنوی مبارزات حق طلبانه حزب اهلل لبنان از جمله »محمد 
باقر قالبياف« شهردار و »مهدی چمران« رئيس شورای شهر تهران تندیس 

تقدیر اهدا شد.

دستگيري "قصاب سربرنيتسا" نشانه اي از حقانيت اسالم است
  

اعضای شركت كننده در "اردوی فرهنگی ـ زیارتی كوزوو" با دبير كل مجمع 
جهانی اهل بيت )ع( دیدارو گفتگو كردند.

در این دیدار كه ظهر روز 87/5/2 برگزار شد حجت االسالم والمسلمين اختري 
دبير كل مجمع ضمن خوش آمدگویی و ابراز خشنودی از حضور برادران و 
خواهران در جمهوری اسالمی ایران،ایام مبارک ماه رجب را به ميهمانان تبریك 
گفت و "دستگيری قاتل مسلمانان بوسني"  را نشانه ی دیگری از حقانيت اسالم 

ذكر كرد.
وی در ادامه ی سخنان خود نقش و جایگاه  اعضاء شركت كننده در این اردو  را 
در منطقه خودشان در زمينه گسترش اسالم بسيار مهم دانست و گفت: »برای 
تحقق این امر و تبليغ اسالم دو كار ضروری است؛ اول اینکه خودتان، اسالم و 
مکتب اهل بيت )ع( و معارف و احکام اسالمی را به خوبی درک كنيد، و دیگر 
اینکه بتوانيد اسالم و فرهنگ اسالمی را به دیگران خوب شناسانده و معرفی 

نمایيد«.
وي افزود: »ما معتقدیم اگر مردم در دنيا اسالم را خوب و صحيح بفهمند به 
اسالم عالقمند می شوند. به همين منظور باید تبليغات خود را در همه زمينه ها 
مثل كالس های آموزشی، نوشته ها، رسانه ها و رفتار و عمل خودمان گسترش 
دهيم. یادگيری قرآن و بيان آیات قرآني برای مردم خيلی مؤثر است. یادگيری 

قرآن، آشنایی با اخالق قرآنی را در پي دارد«.
اختری در ادامه، آمادگی مجمع جهانی اهل بيت )ع( برای كمك در زمينه 
یادگيری و گسترش اسالم را اعالم و ضمن آرزوی سفری خوش، استفاده بهينه 

از این فرصت ارزشمند را به آنها توصيه كرد.
الزم به ذكر است برنامه این اردوی10 روزه كه به همت "اداره كل امور اجتماعی 
و همکاری اداره كل اروپا  ـ آمریکاي مجمع" برگزار گردیده شامل دو شب 
اقامت در تهران، پنج شب قم و سه شب مشهد بود كه در برگيرنده برنامه های 
آموزشی، دیدار و گفتگو با علما و مراجع، زیارت اماكن مقدسه و بازدید از مراكز 

اسالمی بود.
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چكیده مطالب خالصة مواضيع المجلة
این شماره به 
زبان عربي ترجمة: السيد حيدر الحسيني

الهيئة العليا – صفحة 4: 
في هذه الصفحة نقرأ تقريرا عن لقاء »حجة االسالم و المسلمين نواب« عضو الهيئة العليا للمجمع العالمي ألهل 

البيت )ع( بعدد من شيعة  اقليم كوسوفو وأكد السيد نواب في هذا اللقاء على: »ان مذهب التشيع يجيب عن كل 
التساؤالت ولم يترك مسألة دون اجابة«. 

و تحدث الضيوف عن انتشار االسالم والتبليغ له في اوروبا والبلقان. 
  

التقرير – صفحة 12 – 13: 
تستعرض هاتين الصفحتين تقريرا عن مؤتمر »استعمال تقنية it في العلوم اإلسالمية«، وقد احتضن هذا المؤتمر 

»مؤسسة إحياء ونشر معارف أهل البيت)ع(« في مدينة أصفهان. 

ملف خاص » التشيع ، المذهب األصلي لسكان أفريقيا«  – صفحات 15 – 62:
نطالع ملفا خاصا حول » التشيع ، المذهب األصلي لسكان أفريقيا« في هذه الصفحات. 

في الشهر الماضي قررت الهئية اإلسالمية العليا في غامبيا إلغاء اإلعتراف بالمذهب الشيعي، وجاء هذا القرار تحت 
تأثير الحملة الدعائية الوهابية وضغوط حكومة غامبيا، هذا بينما تطالعنا الوثائق الدينية التاريخية وكذلك اعتراف 
األزهر بمصر - أحد أهم المؤسسات العليمة الدينية  ألهل السنة- أن مذهب الشيعة مذهب شرعي مقبول إسالميا. 
ولذا تضمن هذا العدد من المجلة ملفا خاصا تحت عنوان » التشيع ، المذهب األصلي لسكان أفريقيا«. وفي هذا 
الملف نقرأ مقاالت ولقاءات مع جمع غفير من الشيعة والمطلعين األفارقة مما يوضح أن مذهب التشيع له جذور 

تاريخية في أفريقيا تزيد على ألف عام. 
    

يا للمسلمين 3 – صفحات 64 تا 67 : 
في هذه الصفحات نقرأ أخر األخبار والتقارير عن أوضاع الشيعة في باراجنار )في الباكستان(. حيث تعرض 
سكان باراجنار لالضظهاد الطائفي والضغوط اإلقتصادية والسياسية لمدة 18 شهرا، وقد استشهد العشرات منهم 

بال جرم اال ألنهم شيعة. 
    

األمين العام – صفحة 72: 
نطالع في هذه الصفحة تقريرا عن كلمتين لـ » حجة االسالم و المسلمين اختري« األمين العام للمجمع العالمي 

ألهل البيت)ع(. 
    

رحيل عضو المجمع في تركيا – صفحة 8 و9: 
رحل »حجة االسالم والمسلمين الشيخ حمزه گل علي« الناشط اإلسالمي وعضو المجمع العالمي ألهل البيت)ع( 
في تركيا بعد سنوات قضاها في خدمة التشيع والتبليغ لمذهب أهل البيت)ع(، وفي هذه الصفحة تقريرا عن مراسم 

رحيل هذا العالم. 
  

مختارات أخبار أبنا – صفحات 68 تا 71 : 
كما تعودنا في كل عدد نطالع في هذه الصفحة باقة مختارة من األخبار الخاصة لوكالة أنباء أهل البيت)ع( أبنا 

 . www.abna.ir
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چكیده مطالب 
این شماره به 
زبان اردو ترجمه: فرحت حسين مهدوي
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چكیده مطالب 
این شماره به 
زبان روسي  Перевод Доктора Мухаммадали

Стр. 4 - Верховный совет 
На этой странице приведен репортаж встречи Худжатуль Ислама валь муслимин господина 
Наваба, ( члена Верховного Совета Всемирной Ассоциации Ахлуль- Байт (ДБМ)) с делега-
цией шиитов из Косово. Господин Наваб на этой встрече подчеркнул: «Шиитская религиоз-
но-правовая школа отвечает на все охватывающее и касающееся религии вопросы». Гости 
из Косова выступили по поводу распространения и проповедования Ислама в Европе и на 
Балканах.

Стр. 12 и 13 - Повсюду с Ассамблеей
На этих двух страницах приведены сведения касающихся конференции под названием «Ис-
пользованию технологий IT в исламской науке», которая состоялась в учреждении «Возрожде-
ние и издание просвещения Ахл уль Байт (ДБМ)» расположенного в городе Исфахане».

Стр. 15 до 62 – Спецвестник «Шиизм, коренное течение Африки»
В прошедшем месяце, поддаваясь вахабитской агитации и давлению государства Гамбии, Вер-
ховный Исламский Совет этого государства объявил шиитский толк отверженным, не имею-
щим ни чего общего с религиозными основами! Это при том, когда шиизм является одним из 
шариатских толков признанного Исламом, как свидетельствуют религиозные и исторические 
источники. Так же при наличии  заявления института Аль-Азхар, который является основным 
научным и религиозным институтом и органом суннитского правового толка, в подтвержде-
ние шиитского толка, как одним из шариатских толков признанного Исламом. В этом номере 
журнала, в разделе спецвестника, под названием «Шиизм, коренной толк Африки», был со-
бран и издан материал, который включает в себя статьи и  беседы с  шиитами - специалистами 
Африки, указывающие на  существование шиизма на материке, на  протяжении целого тыся-
челетия.

Стр. 64 до 67 – О мусульмане, откликнитесь!
На этих страницах приведены последние сведения и репортажи относящихся положению ши-
итов Параченара (в Пакистане). Измученный народ  Параченара уже 18 месяцев находятся 
под экономическим и политическим давлением. Количество павших мученической смертью 
стало исчисляться  уже десятками. Причиной их смерти является лишь то что они являются 
шиитами. 

Стр. 72 - Главный директор Всемирной Ассамблеи Ахл уль Байт (ДБМ)
На этой странице приведен репортаж двух лекций прочитанных «Худжатуль исламом валь 
муслимин господином Ахтари,  главным директором Всемирной Ассамблеи Ахл уль Байта 
(ДБМ).

Стр. 8 и 9 - Скоропостижная смерть члена Ассамблеи Турции
«Худжатуль ислам валь муслимин шейх Хамзе Гул-Али», являвшийся активным членом и со-
трудником Ассамблеи Ахл уль Байт (ДБМ) Турции, после длительного периода стремления и 
усердствующей деятельности на пути распространения и проповедования шиитского религи-
озно-правового толка, примкнул к Высшему Миру (да упокоится его душа). На этой страничке 
освещена церемония состоявшаяся в честь его похорон.

Стр. 68 до71 - Избранные репортажи Информационного Агентства – ABNA 
Как обычно, в каждом номере завершением служит представленный эксклюзивно  материал 
Информационного Агентства Ахл уль Байт (ДБМ) - ABNA
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ABSTRACTS چكیده مطالب
این شماره به 
زبان انگلیسي Translated by: Sayyid Baqir Husayni

Supreme Council, p 4: 
A report of Hujjat al-Islam wa al-Muslimin Navvab, a member of the Supreme Council 
of the ahl al-Bayt (`a) World Assembly meets a number of Shi`ah from Kosovo of Bosnia 
Herzegovina can be viewed on this page. He (Mr. Navvab) stressed that the Shi`ah school 
of thought has not left any question without answer. The Bosnian guests also talked about 
the spread of Islam in Europe and Balkan. 

In Line With the Assembly, pp. 12 & 13
A report of conference on the use of IT in Islamic Science can be seen on this page. The 
conference was held at the Institution for Revival and Dissemination of Ahl al-Bayt (`a)’s 
Teachings in Isfehan.

Special Issue of Shiism, the Native School of Thought of Africa, pp. 15-62
Last month, in the wake of hostile propaganda of wahabism and Gambian government, 
the Islamic supreme council of this country in an non-Islamic action announced that the 
Shi`ah school of thought is unlawful. While according to religious and historical docu-
ments as well as the recognition of al-Azhar University which is the most important 
scholarly and religious institution of ahl al-Sunnah the Shi`ah school of thought is one of 
the lawful accepted Islamic school of thought. Therefore, a special issue entitled Shiism, 
the native school of thought in Africa is authored and published. In this special issue, few 
articles authored and many Shi`ah and African experts are interviewed  that shows the 
Shi`ah school of thought has existed more than one-thousand years in this continent. 

Muslims, help! 3, pp. 64-67 
On this page, the latest news and reports of the Shi`ah status in Parachenar, Pakistan are 
presented. The wronged people of Parachenar have been under economic and political 
pressure for 18 months and since then scores of them achieved martyrdom for being 
Shi`ah. 

Secretary General, p. 72
On this page, a report of two lectures given by Hujjat Islam wa al-Muslimin Akhtari, the 
Secretary General of the ahl al-Bayt (`a) World Assembly is presented. 

The Demise of A Turk Member of the Assembly, pp. 8&9 
After so many years of strives and propagating Shi`ah, Hujjat al-Islam wa al-Muslimin 
Shaykh Hamzah Gul-Ali, an active Muslim and Turk member of the ahl al-Bayt (`a) 
World Assembly has passed away. On this page, there is a report of commemoration 
ceremony in this regard. 

ABNA News Selections, pp. 68-71 
On this page, as usual, there is a summary of exclusive news of ABNA outlined on www.
abna.ir    
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