
باسمه تعالی 

یادداشتهاي سفر کیپ تاون ـ افریقاي جنوبی 

یکشنبه، 26/8/87 ، 16 نوامبر 2008 

طـبق قـرار قبلی سـاعـت 20 دقـیقه بـامـداد بـه سـمت فـرودگـاه امـام بـه راه افـتادم. رانـندة آژانسی که مـرا بـه 
فـرودگـاه می بـرد، بـه بـیان سـخنانی شـیریـن در بـارة تـفاوتـهاي نسـل جـدیـد و گـذشـته پـرداخـت و بـه مـناسـبت و 
بـا احـساس تـمام از مـادرش که در سـال 1378 از دنـیا رفـته بـود سـخن گـفت. او بـا ایـن حـرفـهایـش فـضائی 
مـعنوي را تـا رسـیدن بـه مـقصد ایـجاد کرد. حـدود سـاعـت 20/1 بـامـداد آقـاي دکتر شـجاع خـانی هـم رسـید و 
تشـریـفات پـرواز آسـان و سـریـع انـجام شـد و شـایـد هـنوز سـاعـت بـه دو نـرسـیده بـود که مـا در آخـریـن مـرحـله 
آمـادة سـوار شـدن بـه هـواپـیما بـودیـم ولی حـداقـل یک و نـیم سـاعـت بـایـد مـنتظر می مـانـدیـم. از ایـن فـرصـت 
اسـتفاده کردیـم و آقـاي دکتر شـحاع خـانی مـقالـۀ انگلیسی مـرا مـرور و مـواردي را ویـرایـش و اصـالح کرد و 
مـن هـم آنـها در مـتن اصلی مـقالـه اعـمال کردم. نکتۀ جـالـب دیـگري که در ایـن فـاصـله بـرایـم پـیش آمـد، دیـدن 
یکی از اقـوام دور بـود که سـاکن هـلند اسـت و مـن او را نمی شـناخـتم ولی او مـرا شـناخـت و حـدود 15 
دقـیقه بـا هـم در بـارة مـسائـل مـختلف حـرف زدیـم و از جـمله مـواردي که در صـحبتها مـطرح شـد، سـودمـندي 
بـرنـامـه هـاي مـذهـبی جـام جـم و ابـراز لـطف و مـحبت ایـشان بـراي ادامـۀ حـضور بـنده در ایـن بـرنـامـه هـا بـود. 
پـرواز مـا بـه دبی بـا 10 دقـیقه تـأخـیر انـجام شـد و در فـرودگـاه دبی نـیز که وقـت زیـادي بـراي تـوقـف نـداشـتیم 
بـالفـاصـله بـه سـراغ تشـریـفات پـرواز بـعدي رفـتیم. گـرچـه هـمه چـیز مـنظم بـود و بـه مـوقـع سـوار هـواپـیما شـدیـم 
ولی پـرواز بـا بـیش از  یک سـاعـت تـأخـیر انـجام شـد. مـن خـود را بـراي یک پـرواز شـش هـفت سـاعـته آمـاده 
کرده بـودم ولی وقتی خـلبان اعـالم کرد که مـدت ایـن پـرواز نـه سـاعـت و ده دقـیقه اسـت، بـه نـاچـار خـود را 

براي سفري کسالت آور آماده کردم.  
بخشی از طـول پـرواز بـه اسـتراحـت گـذشـت و در بخشی دیـگر یـادداشـتهاي درس فـقه و اصـول فـقه روز 
شـنبه 25/8/87 را ویـرایـش و تـنظیم کردم و ویـرایـش اول پـاور پـویـنت مـقالـه اي را هـم که قـرار اسـت در 
هـمایـش ارائـه دهـم تهـیه کردم. مـطالـعه مجـله هـاي پـرواز هـم بخشی دیـگر از وقـت را پـر کرد ولی بـا ایـن 

همه سفر طوالنی و خسته کننده اي بود.  
شهـر کیپ تـاون یک سـاعـت و نـیم بـا تهـران اخـتالف افـق دارد. مـا بـه وقـت محـلی حـدود سـاعـت 5/4 بـعد از 
ظهـر ( سـاعـت 18 بـه وقـت ایـران ) بـه فـرودگـاه کیپ تـاون رسـیدیـم، بـعد از تشـریـفات ورود که خیلی آسـان 
و زود انـجام شـد و پـس از دریـافـت سـاکها که تـقریـباً طـول کشید از بـخش ویـژة ورود مـسافـران بـیرون 
آمـدیـم و وارد بـخش سـالـن انـتظار شـدیـم. آقـاي پـورمـرجـان و آقـاي آفـتاب حـیدر در آنـجا مـنتظر مـا بـودنـد. 
آقـاي پـورمـرحـان رایـزن فـرهنگی ایـران در افـریـقاي جـنوبی و از دانـش آمـوخـتگان دانـشگاه امـام صـادق عـلیه 
السـالم ( ورودي سـال 66 ) اسـت و آقـاي آفـتاب حـیدر که پـیش از ایـن نـیز دو اي مـیل از ایـشان در ایـران 
دریـافـت کرده بـودم، از دانـش آمـوخـتگان مـدرسـۀ حـجتیه و نـمایـندة مجـمع جـهانی اهـل بـیت عـلیهم السـالم 

 afosa@afosa.rg :بـا آدرس Syed Aftab Haidar در کیپ تـاون اسـت. سـید آفـتاب حـیدر رضـوي

مؤسسۀ اهل بیت در افریقاي جنوبی www.afosa.org را اداره می کند.  

محـل اسکان مـا یک مـیهمانسـراي کوچک بـه نـام Sovaie bodge بـود بـا دو طـبقه و ده اتـاق و دو سـالـن 
کوچک غـذاخـوري در طـرفـین پلکانی که طـبقۀ همکف را بـه طـبقۀ بـاال وصـل می کرد. در ایـن سـالـنها یک 
مـیز غـذاخـوري گـذاشـته بـودنـد که اطـراف آن حـدود دوازده صـندلی جـا می شـد. ایـن نـوع مـیهمانسـراهـا در 
کیپ تـاون زیـاد اسـت و بـا تـوجـه بـه تـوریسـتی بـودن شهـر، ظـاهـراً طـرفـداران زیـادي هـم دارد. در اتـاقـهاي ایـن 
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مـیهمانسـرا امکانـات رفـاهی بـه صـورت حـداقلی پـیش بینی شـده بـود و از بسـیاري امکانـات مـتعارف در 
هتلها خبري نبود.  

 !
عکس شمارة 1 ـ نماي کلی میهمانسرا 

بـعد از مـقداري اسـتراحـت سـاعـت 30/19 بـه اتـفاق آقـاي دکتر شـجاع خـانی و پـورمـرجـان از هـتل بـیرون 
آمـدیـم و پـس از گشـت مـختصري در خـیابـانـهاي شهـر، بـا تـوجـه بـه وقـت کمی که داشـتیم، بـه مـرکز خـریـد 

وي انـد اي V&A در مـنطقۀ واتـر فـرانـت Water front که یکی از جـاهـاي دیـدنی شهـر بـه شـمار می 

رود، رفـتیم.  V&A مـخفف Victoria و Alfred اسـت. وقتی بـه مـرکز رسـیدیـم سـاعـت کار آن بـه پـایـان 
رسیده بود و در آستانۀ تعطیل شدن بود.  

 !
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 V&A عکس شمارة 2 ـ مرکز تجاري

 !
 V&A عکس شمارة 3 ـ مرکز تجاري

 !
 V&A عکس شمارة 4 ـ مرکز تجاري

 !3



 !
 V&A عکس شمارة 5 ـ مرکز تجاري

پس از بازدید مختصر و سریع از مرکز تجاري، شام را در یکی از رستورانهاي این منطقه صرف کردیم.  

 !
عکس شمارة 6 ـ رستورانی در واتر فرانت براي صرف شام 

واحـد پـول افـریـقاي جـنوبی بـرنـد Brand اسـت و هـر ده بـرنـد مـعادل یک دالر امـریکاسـت. اجـزاي بـرنـد را 

 www.waterfront.co.za سـنت تشکیل می دهـد و هـر صـد سـنت یک بـرنـد اسـت. مـنطقه واتـر فـرانـت

یک مـنطقۀ تـفریحی تـجاري بـزرك اسـت که مـرکز خـریـد V&A یکی از  چـندیـن مـرکز خـریـد مـوجـود در 
آن و الـبته بـزرگـتریـن وشـیک تـریـن آنـهاسـت. مـنطقۀ واتـر فـرانـت در یک بـندرگـاه تـاریخی سـاخـته شـده اسـت. 

و تـیبل مـانـتین Table Mountain در چـشم انـداز آن قـرار دارد. امکانـات قـایـق سـواري و هـلیکوپـتر 

 !4

http://www.waterfront.co.za


سـواري، اکواریـوم، تـئاتـر سـرپـوشـیده، سـرگـرمی، سـفر بـه روبـن آیـلند، بـیش از 500 مـغازه، بـازار صـنایـع 
دسـتی، 80 رسـتوران و انـواع اغـذیـه فـروشی، 7 هـتل، 14 مکان بـراي کنفرانـس و 17 سـینما سـبب شـده 
است که واتر فرانت یکی از پربازدیدکننده ترین اماکن توریستی کیپ تاون بلکه افریقاي جنوبی باشد.  

 !
عکس شمارة 7 ـ نماي کلی منطقۀ واتر فرانت 

جـاهـاي دیـدنی کیپ تـاون را بـرخی دفـاتـر مـسافـرتی و جـهانـگردي بـه صـورت زیـر مـعرفی کرده انـد: تـیبل 

مـانـتین www.tablemountain.net  که از فـراز آن بهـتریـن نـماي کلی شهـر قـابـل دیـدن اسـت، مـنطقۀ 
بـوك آپ، مـنطقۀ کمپانی گـاردن، آکواریـوم دو اقـیانـوسی، مـنطقۀ واتـر فـرانـت و گشـت کیپ پـویـنت 

www.capepoint.co.za شـامـل: جـزیـرة فکها، پـنگوئـنهاي آفـریـقائی، کیپ پـویـنت، دمـاغـه امـید نیک. 
 www.sanbi.org بـایـد افـزود که کیپ تـاون داراي یکی از هشـت بـاغ گـیاه شـناسی افـریـقاي جـنوبی
اسـت که یکی از هـفت بـاغ بـزرگ و بـاشکوه گـیاهـشناسی جـهان را تشکیل می دهـد. تـاکستانـها و مـزارع 
شـراب هـم در زمـرة مـناطـق دیـدنی کیپ تـاون در بـروشـورهـاي تـبلیغاتی مـعرفی شـده اسـت. بـر مـن روشـن 
بـود که امکان دیـدن هـمۀ ایـن جـاذبـه هـاي تـاریخی و تـوریسـتی در مـدت اقـامـت کوتـاه مـدت مـا در کیپ 
تـاون میسـر نیسـت ولی خـوشـحال بـودم که در اولـین روز سـفر یکی از آنـها را دیـدم. بـه هـنگام صـرف شـام، 
آقـاي پـورمـرجـان اطـالعـات سـودمـندي در بـارة وضـعیت کلی افـریـقاي جـنوبی و شهـر کیپ تـاون و هـیأت 

علمی برگزار کنندة همایش ارائه کرد.  

دوشنبه، 27 آبان 87، 17 نوامبر 2008 

طـبق قـرار قبلی صـبحانـه را بـه اتـفاق دوسـتان سـاعـت 30/7 صـرف کردیـم. مـراسـم افـتتاحـیه کنفرانـس سـاعـت 
8 تـا 10 امشـب اسـت و لـذا قـرار بـر ایـن شـد که فـرصـت امـروز را بـه بـازدیـد از بـرخی نـقاط دیـدنی شهـر 
اخـتصاص دهـیم. آقـاي پـورمـرجـان از یکی از مسـلمانـان مـعتقد و عـالقـمند بـه امـام و انـقالب اسـالمی بـه نـام 

قـاسـم cassiem45@gmail.com خـواسـته بـود که مـا را هـمراهی کند و او هـم صـبح زود در اقـامـتگاه 

 Macassar حـاضـر بـود. بـالفـاصـله بـعد از صـرف صـبحانـه بـه راه افـتادیـم. پـیش از رفـتن بـه مـنطقۀ مـاکاسـار
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 VanGate که نخسـتین مـقصد مـا بـود، بـراي خـریـد رابـط بـرق، قـاسـم مـا را بـه یک مـرکز تـجاري بـه نـام

Mall که ویژة مسلمانان بود برد.  

 !
 VanGate Mall عکس شمارة 8 ـ مرکز تجاري

 !
 VanGate Mall عکس شمارة 9 ـ مرکز تجاري

مـنطقۀ مـاکاسـار Macassar در چهـل کیلومـتري جـنوب شـرقی کیپ تـاون اسـت و هـدف مـا از رفـتن بـه 
آنـجا، بـازدیـد از مـقبرة شـیخ یـوسـف مـاکاسـار بـود. شـیخ یـوسـف مـاکاسـار یک مسـلمان مـهاجـر انـدونـزیـائی و 
در زمـرة نخسـتین رهـبران مسـلمان مـنطقۀ افـریـقاي جـنوبی اسـت که در سـال 1644م. از دنـیا رفـته و در ایـن 
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مکان بـه خـاك سـپرده شـده اسـت. ایـن مـقبره در یک مـنطقۀ روسـتائی و بـاالي یک تـپه سـاخـته شـده اسـت و 
در ورودي آن بـه پلکانی بـاریک بـاز می شـود که اطـراف آن را گـیاهـان و درخـتان خـودروي جنگلی احـاطـه 

کرده است.  

 !
عکس شمارة 10 ـ پلکان ورودي مقبرة شیخ یوسف در ماکاسار 

در مـقبرة شـیخ یـوسـف مـاکاسـار که بـه آن کرامـت می گـویـند: Shaykh Yusuf Kramat تـذکراتی بـه 
بـازدیـدکنندگـان داده انـد، از جـمله رعـایـت ادب و نـزاکت، رعـایـت نـظافـت در داخـل و مـحوطـۀ اطـراف مـرقـد، 
و مـمنوعـیت سـاخـتن هـر چـیز یـا کشیدن نـقاشی بـدون اجـازه مـتولـیان مـرقـد. دولـت انـدونـزي در 7 آگـوسـت 
1995 بـه شـیخ یـوسـف لـقب قهـرمـان ملی داده اسـت و بـه هـمین مـناسـبت سـوهـارتـو رئـیس جـمهور وقـت 
انـدونـزي در 21 نـوامـبر 1997 از ایـن بـقعه بـازدیـد و بـراي اداي احـترام بـه شـیخ یـوسـف سـنگ یـادبـودي در 
آنـجا نـصب کرده اسـت.. هـمچنین سـنگ یـادبـودي بـراي مـقبره و مسجـد شـیخ یـوسـف از سـوي سـر فـردریک 

وال Sir Frederic Waal KCMGLLD  نخسـتین اسـتانـدار کیپ تـاون در دوم جـمادي الـثانی 1344 

 George V  بـرابـر بـا 19 دسـامـبر 1925 و در چـهاردهـمین سـال سـلطنت اعـلیحضرت پـادشـاه جـورج پنجـم
و بـه دسـت حـاج سـلیمان شـاه محـمد و فـرزنـدانـش نـصب شـده اسـت. سـاکنان مـنطقه اي که مـقبره او در 

آنجا قرار دارد همگی مسلمان هستند.  
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 !
عکس شمارة 11 ـ نماي کلی مقبرة شیخ یوسف 

 !
عکس شمارة 12 ـ نماي داخلی مقبرة شیخ یوسف 
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 !
عکس شمارة 13 ـ یکی از بناهاي یادبود در محوطۀ حیاط مرقد ماکاسار 

در نـزدیکی مـقبره و در وسـط روسـتائی که مـقبره در آن قـرار دارد مسجـد زیـبا و تـقریـباً بـزرگی بـه نـام نـور 
اللطیف قرار دارد که در زمان بازدید ما بسته بود. 

 !
عکس شمارة 13 ـ نماي کلی مسجد نور اللطیف 
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مـقصد بـعدي مـا پـارك ملی و دمـاغـۀ امـید نیک بـود که در منتهی الـیه جـنوب غـربی کشور افـریـقاي جـنوبی و 
بـه فـاصـلۀ 90 کیلومـتري از مـاکاسـار بـود. جـاده اي که از مـاکاسـار بـه  دمـاغـۀ امـید نیک می رفـت درسـت در 

حـاشـیۀ اقـیانـوس هـند و در سـاحـلی که خـلیج فـالـس False Bay خـوانـده می شـد قـرار داشـت و از شهـرهـا 

و مـناطقی مـانـند مـانـند مـویـزنـبرگ Muizenberg و سـیمونـس Simons Town عـبور می کرد. ایـن 
مـناطـق نـبردهـاي بـزرگی را در سـینۀ خـود بـه یـادگـار نـگاه داشـته اسـت و چـند بـناي تـاریخی و گـورسـتان بـه 
نـام و یـاد قهـرمـانـان ایـن نـبردهـا در مسـیر مـا قـرار داشـت. ایـن جـاده که اقـیانـوس هـند در دسـت چـپ آن و 

مناطق زیباي طبیعی و مسکونی در دست راست آن قرار دارد، در مجموع بسیار زیبا و دلپذیر بود.  

 !
عکس شمارة 14 ـ جاده منتهی به دماغۀ امید نیک 

دمـاعـۀ امـید نیک در مـحوطـه اي بـزرگ بـه نـام پـارك ملی www.tmnp.co.za  قـرار دارد. ایـن مـنطقه 
7750 کیلومـتر مـربـع از اراضی حـاصـلخیز و 40 کیلومـتر سـاحـل آبی از خـلیج ( خـور ) شـاسـتري  

Schuster’s Bay در غـرب تـا خـلیج ( خـور ) اسـمیتزوینکل Smitswinkel Bay در شـرق را بـه 
خـود اخـتصاص داده اسـت. پـارك ملی که از تـنوع پـدیـده هـاي طبیعی و از تـخته سـنگهاي بـلند تـا سـاحـل و 
دریـاي آزاد بـرخـوردار اسـت، داراي بـیش از 250 گـونـۀ پـرنـدگـان و انـواع خـزنـدگـان و گـونـه هـایـی از  

  False گـورخـر و بـزکوهی و پسـتانـدارانی مـانـند مـوش خـرمـائی اسـت. در بخشی از ایـن پـارك بـه نـام فـالـس
بـین ژوئـن و نـوامـبر امکان تـماشـاي گـونـه اي از وال وجـود دارد که بـه سـاحـل نـزدیک می شـود. مـهمتریـن 
بـخش پـارك ملی، دمـاغـۀ امـید نیک، محـل  تـالقی دو اقـیانـوس هـند و اطـلس اسـت. گـونـه هـاي گـیاهی ایـن 
مـنطقه نـیز قـابـل تـوجـه اسـت. دمـاغـه امـید نیک در سـال 1938م. مـنطقۀ حـفاظـت شـده اعـالم شـده و از سـال 
1998م. بـه بخشی از پـارك ملی تـبدیـل شـده اسـت. و در سـال 2004م. نـام پـارك ملی بـه پـارك ملی تـیبل 

مـانـتین Table Mountain National Park تـغییر یـافـته اسـت. بـوزیـنه در ایـن مـنطقه بـه فـراوانی یـافـت 
می شـود. در تـذکرات مـربـوط بـه بـازدیـد کنندگـان نـوشـته اسـت که حـتما فـاصـله ایـمن از بـوزیـنه را حـفظ کنید 
و اگـر بـه شـما نـزدیک شـد، بـه آرامی از آن فـاصـله بـگیریـد، بـه هـیچ وجـه غـذا و خـوراکی در مـعرض دیـد 
آنـها قـرار نـدهـید و در نـزدیکی آنـها پنجـره و در اتـومـبیل خـود را بـاز نکنید و سـرانـجام در صـورت غـذا دادن 
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بـه آنـها جـریـمه خـواهـید شـد. صخـره هـاي مـرتـفع جـنوبی ایـن مـنطقۀ مثلثی شکل که بـیش از 200 مـتر از 

سـطح دریـا ارتـفاع دارد، شـامـل سـه جـلورفتگی سنگی ( سـنگ پـوز Promontories ) مـشخص اسـت: 

دمـاغـۀ مک لـیر cape Maclear و کیپ پـویـنت Cape Point که یکی دیـگر از مـناطـق دیـدنی کیپ 

تاون است و سرانجام دماغۀ امید نیک Cape of Good Hope که مقصد اصلی ما بود.  

 !
عکس شمارة 15 ـ نماي کلی دماغه و پارك ملی 

 !
عکس شمارة 16 ـ دروازة ورودي پارك ملی 
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ایـن پـارك ملی که بـر خـالف تـعریـفهایی که از زیـبائـیهاي آن شـنیده بـودم، یک دشـت بـزرگ بـود که جـاذة 
منتهی بـه دمـاغ از وسـط آن می گـذشـت، و جـاذبـۀ خـاصی نـداشـت و مـا جـز دو مـیمون تـقریـبا بـزرگ که هـر 
کدام فـرزنـدشـان را روي کول داشـتند آن هـم در کنار دروازة ورود و خـروج بـه پـارك که محـل خـریـد بـلیط 
ورودي بـود نـمونـه دیـگري از جـاذبـه هـاي حـیات وحـش نـدیـدیـم. الـبته مـن هـم تـوجـه داشـتم که بـه قـول 

قاسم، نباید در اینجا انتظار داشته باشم که شیر و حیواناتی مانند آن در کنار ما قدم بزنند.  

 !
عکس شمارة 17 ـ جادة منتهی به دماغه در داخل پارك ملی 

غـیر از بلیطی که بـراي ورود بـه مـحوطـۀ پـارك ملی فـروخـته می شـود، بـراي رفـتن بـه تـپۀ دمـاغـۀ امـید نیک 

 Dutchman هـم بـلیط جـداگـانـه اي فـروخـته می شـد. بـا کابـینهایی که روي ریـل حـرکت می کرد و

Funicular نـامـیده می شـد و ظـرفـیت سی چهـل نـفر نشسـته و ایسـتاده را داشـت، بـه طـرف بـاالي دمـاغـه 
حرکت کردیم.  
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 !
عکس شمارة 18 ـ محوطۀ فروش بلیط 

 !
عکس شمارة 19 ـ کابینهاي حمل مسافر به سمت دماغه 
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 !
عکس شمارة 20 ـ مسیر حرکت کابینها 

بـعد از پـیاده شـدن از کابـین مجـدداً از حـدود یک صـد پلکان کم ارتـفاع بـاال رفـتیم تـا بـه مـحوطـۀ بـاالي دمـاغـه 
رسیدیم.  

 !
عکس شمارة 21 ـ پلکان ایستگاه پیاده شدن از کابین به سمت نوك دماغه 

از ایـن نـقطه بـه خـوبی و زیـبائی محـل تـالقی اقـیانـوس هـند و اقـیانـوس اطـلس دیـده می شـود. آبـهاي اقـیانـوس 
اطـلس سـرد اسـت و آبـهاي اقـیانـوس هـند گـرم و یکی از احـتماالت مـربـوط بـه آیـۀ شـریـفۀ مـرج البحـریـن 
یـلتقیان هـمین نـقطه اسـت. در وسـط ایـن مـحوطـه سـتونی قـرار دارد که روي آن فـلشهایی بـه سـمت چـند 
شهـر مـهم دنـیا که ظـاهـراً بـراي افـریـقاي جـنوبی مـهم بـه حـساب می آیـد قـرار داده شـده اسـت و روي آن 
فـلشها فـاصـله تـا آن شهـر بـه کیلومـتر نـوشـته شـده اسـت. فـاصـلۀ بـرخی شهـرهـا از دمـاغـۀ امـید نیک بـر اسـاس 
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اطـالعـات مـندرج در فـلشهاي نـصب شـده در آنـجا چـنین اسـت: لـندن 9623 کیلومـتر، سـیدنی 11642 
کیلومـتر، اورشـلیم 7468 کیلومـتر، دهـلی نـو 9296 کیلومـتر. یک دوربـین که بـا سکه 5 رنـدي کار می کند 
در سـمت اقـیانـوس هـند قـرار داشـت که بـا آن سـطح آب و جـزائـر اطـراف را بـه مـدت پـنج دقـیقه مـقداري 

بزرگتر از آن چه به چشم غیرمسلح دیده می شود، می توان تماشا کرد.  

 !
عکس شمارة 22 ـ نماي کلی دماغه از روبرو 

 !
عکس شمارة 23 ـ محل تالقی اقیانوس اطلس و هند 

از دمـاغـه که پـائـین آمـدیـم ایـن بـار از حـاشـیۀ اقـیانـوس اطـلس بـه سـمت کیپ تـاون بـه راه افـتادیـم، ایـن مسـیر 
هم زیبا بود و هر چه به مناطق مسکونی نزدیک می شدیم بر زیبائی آن هم افزوده می شد.  

 !15



 !
عکس شمارة 24 ـ یکی از چند فروشگاه صنایع دستی در جادة کیپ تاون از مسیر اقیانوس اطلس 

 !
عکس شمارة 25 ـ یکی از چند مزرعۀ پرورش شترمرغ در جادة کیپ تاون از مسیر اقیانوس اطلس 

نـاهـار را در رسـتوران هـتلی بـه نـام پـارا Para در یکی از حـاشـیه هـاي کیپ تـاون خـوردیـم و حـدود سـاعـت 
3 بعد از ظهر به استراحتگاه برگشتیم.  
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 !
عکس شمارة 26 ـ مسجد نور االسالم در یکی از خیابانهاي شهر 

پـس از اسـتراحـت بـراي شـرکت در مـراسـم افـتتاحـیه بـه طـرف محـل بـرگـزاري کنفرانـس یعنی پـردیـس دوم 
دانـشگاه کیپ تـاون حـرکت کردیـم. کنفرانسی که قـرار بـود در آن شـرکت کنیم و بـه خـاطـر آن هـم بـه 

افـریـقاي جـنوبی دعـوت شـده بـودیـم، چـنین نـام داشـت: " کنفرانـس بـین المللی دیـن و بـیگانـه هـراسی؛ 

 International Conference on Religion and Xenophobia;" دیـدگـاه مسـیحی و اسـالمی

Islamic and Christian Perspective و بـرگـزار کنندة آن نـیز آن گـونـه که در بـروشـور و پـوسـتر 
هـمایـش اعـالم شـده بـود، کمیتۀ گـفتگوي کالمی Committee for Theological Dialogue در 

شهر کیپ تاون و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی در شهر تهران بود.  
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 !
عکس شمارة 27 ـ پوستر همایش 

هـمایـش طـبق بـرنـامـه از 17 تـا 19 نـوامـبر 2008 در دانـشگاه کیپ تـاون بـرگـزار می شـد و محـل بـرگـزاري آن، 

سـالـن تـئاتـر شـمارة 1 در سـاخـتمان کرامـر Kramer Building در پـردیـس مـیانی دانـشگاه بـود. ایـن 
دانـشگاه که یکی از مـشهورتـریـن و ظـاهـراً از جـمله صـد دانـشگاه مـعتبر دنـیاسـت بسـیار بـزرگ اسـت و سـه 

پردیس متصل به هم دارد و این کنفرانس در پردیس میانی آن برگزار می شد.  

مـراسـم افـتتاحـیه تـقریـبا بـه مـوقـع شـروع شـد. ابـتدا جـناب جـان اولـیور John Oliver ریـیس سـازمـان 

گـفتگوي ادیـان افـریـقاي جـنوبی خـیر مـقدم گـفت و بـعد پـیام خـانـم هـلن زایـل Helen Zille شهـردار کیپ 
تـاون خـوانـده شـد. او بـه تـازگی بـرتـریـن شهـردار جـهان شـناخـته شـده بـود. سـپس پـیام اسـقف اعـظم کیپ 
تـاون تـوسـط نـمایـندة او که خـود از کشیشهاي بـرجسـته بـود و پـیام اسـقف کلیساي ارتـودکس یـونـانی تـوسـط 
ریـیس مـرکز کاتـولیکهاي کیپ تـاون خـوانـده شـد و در البـالي ایـن پـیامـها از سـوي آقـاي زبـیر قـاري مـعروف 
افـریـقاي جـنوبی چـند آیـه از قـرآن تـالوت و تـرجـمۀ انگلیسی آن از سـوي آقـاي محـمود خـطیب خـوانـده 
شـد. هـمچنین آقـاي آفـتاب حـیدر رضـوي ابـیات بـرگـزیـده اي از طـلیعۀ دفـتر اول مـثنوي مـولـوي را خـوانـد و 
تـرجـمه کرد. اجـراي سـه سـرود هـم یکی دیـگر از بـرنـامـه هـاي افـتتاحـیه بـود. آقـاي ابـراهـیمی اصـل سـفیر 
جـمهوري اسـالمی ایـران در افـریـقاي جـنوبی هـم سـخنان کوتـاهی ایـراد کرد. سـخنران اصـلی ایـن مـراسـم 

خـانـم نـالـدي پـانـدور Mrs. Naledi Pandor وزیـر آمـوزش کشور افـریـقاي جـنوبی بـود که در بـارة بـیگانـه 
هـراسی بـه عـنوان یکی از بحـرانـهاي افـریـقاي جـنوبی و نـقش عـلماي دیـن در مـهار آن سـخن گـفت. کمیتۀ 
بـرگـزار کنندة هـمایـش، بـرگـه هـائی بـراي گـردآوري اطـالعـات عـالقـمندان بـه گـفتگوهـاي آیـنده و ثـبت در 

بانک اطالعات روي میزها گذاشته بود.  
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 !
عکس شمارة 28 ـ افتتاحیۀ همایش 

 !

عکس شمارة 29 ـ افتتاحیۀ همایش 
بـخش پـایـانی بـرنـامـه پـذیـرایی شـام بـود. هـنگام صـرف شـام که مـیز جـداگـانـه اي بـراي مـیهمانـان بـه اصـطالح 
ویـژه تـدارك دیـده بـونـد مـقداري بـا وزیـر آمـوزش افـریـقاي جـنوبی صـحبت کردم و از عـلت جـدا نکردن 
آمـوزش مـدارس از آمـوزش دانـشگاهـها و قـرار دادن هـر دوي آنـها در یک وزارتـخانـه و تجـربـۀ ایـران بـراي 
تفکیک ایـن دو از هـم صـحبت کردم و او گـفت که امـور آمـوزش پـیش از دانـشگاهـها در اخـتیار اسـتانـهاسـت 
و وزارتـخانـه تـنها در حـد یک سـیاسـتگذاري و هـماهنگی کلی در ایـن مـوضـوع دخـالـت می کند و مـن در 

حقیقت وزیر آموزش عالی هستم.  
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 !
عکس شمارة 30 ـ وزیر آموزش افریقاي جنوبی 

 !
عکس شمارة 31 ـ مراسم شام بعد از افتتاحیه 
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 !
عکس شمارة 32 ـ مراسم شام بعد از افتتاحیه 

سه شنبه 28 آبان 1387، 18 نوامبر 2008م. 

شـروع کنفرانـس سـاعـت 9 صـبح بـود و مـا خـود را بـه مـوقـع بـه دانـشگاه رسـانـدیـم، مـقاالت خـوب و قـابـل 
اسـتفاده اي در نشسـتهاي صـبح و عـصر عـرضـه شـد. یکی از ابتکارات قـابـل تـوجـه ایـن کنفرانـس، تـعیین یک 

مـنتقد Respondent بـراي هـر مـقالـه بـود. بـه ایـن تـرتـیب که قـبالً مـقالـه هـا در اخـتیار مـنتقدان که همگی از 
اسـاتـید دانـشگاه بـودنـد قـرار داده شـده بـود و آنـها بـه مـدت 10 الی 15 دقـیقه فـرصـت داشـتند که بـعد از ارائـۀ 
مـقالـه از سـوي صـاحـب مـقالـه بـه نـقد آن بـپردازنـد. و پـس از آن هـم زمـانی بـه پـرسـش و پـاسـخ حـاضـران 
اخـتصاص می یـافـت. در هـر روز از کنفرانـس 7 مـقالـه در نشسـتهاي صـبح و عـصر و جـمعاً 14 مـقالـه عـرضـه 

شد.  

دکتر کریسـتوف سـوئـر Christof Sauer از کلیساي لـوتـري در مـقالـۀ خـود بـه نـام " دیـگري دینی بـه مـثابـۀ 

یک تهـدیـد " The Religious Other as a Threat بـه مـوضـوع آزادي دینی در کشورهـاي مـختلف 

هـم پـرداخـت و در بخشی از آن بـه اسـتناد کتاب Religious Freedom in the Word بـه ویـراسـتاري 

پـاول ا. مـارشـال Paul A. Marshall رتـبۀ ایـران را 7 از 10 اعـالم کرد. ایـن کتاب که در سـال 2008 از 

 Center for Religious و بــا کمک مــرکز آزادي مــذهــبی Rowman ســوي انــتشارات رومــن

Freedom مـؤسـسۀ هـادسـون Hudson Institute بـه چـاپ رسـیده اسـت بـا روشی نـو و ابتکاري بـه 
سـنجش آزادي دینی در کشورهـاي مـختلف بـرداخـته اسـت و الـبته بـه صـراحـت و گـفتۀ خـود کتاب، 
ـ  اطـالعـات مـربـوط بـه ایـران از مـنابـع بـهائی بـه دسـت آمـده اسـت. آقـاي دکتر شـجاع خـانی در سـخنان خـود 

که در نشست اول بعد از ظهر ارائه شد ـ به نقد این بخش از سخنان دکتر سوئر پرداخت.  
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عکس شمارة 33 ـ ارائۀ مقالۀ دکتر شجاع خانی 

در گـزارشی که آقـاي دکتر شـجاع خـانی بـراي سـازمـان فـرهـنگ و ارتـباطـات تهـیه کرده انـد فهـرسـت کامـل 
14 مـقالـۀ ارائـه شـده در هـمایـش و ارائـه دهـنده و نـقد کنندة آن آمـده اسـت. پـدر جـان اولـیور از مـا دعـوت 
کرد که امشـب و فـردا شـب در دو نشسـت مـختلف شـرکت کنیم. نشسـت امشـب که در یکی از کلیساهـا 
بـرگـزار می شـد ویـژة مـریـم از نـگاه مسـلمانـان و مسـیحیان بـود ولی مـن چـون می خـواسـتم ویـرایـش نـهائی 
مـقالـه و پـاور پـویـنتهاي آن را آمـاده کنم، از حـضور در مـراسـم امشـب عـذر خـواسـتم و لـذا پـس از اتـمام 

کنفرانس در ساعت 5 بعد از ظهر به محل استراحت برگشتم.  

چهارشنه 29 آبان 1387، 19 نوامبر 2008م. 

پـس از صـرف صـبحانـه بـه اتـفاق آقـاي شـجاع خـانی، مـقالـۀ خـودم را بـار دیـگر مـرور کردم و اصـالحـات الزم 
را انـجام دادم. ارائـۀ دومـین مـقالـه در نشسـت اول امـروز صـبح بـه مـن اخـتصاص داشـت. خـالصـۀ مـقالـه مـن 

چنین بود:  
ریشه هاي گفتگو و تعارض در متون دینی؛ بررسی موردي قرآن 

در نـگاه قـرآن گـرچـه نـظام هسـتی بـر مـدار حـق آفـریـده شـده و بـاطـل در آن راه نـدارد، ولـی جـامـعه انـسانـی 
محـل تـعارض و نـزاع هـمیشگی و تـغییرنـاپـذیـر حـق و بـاطـل اسـت. قـرآن ریـشۀ پـیدایـش تـعارض را دور 
شـدن انـسان از حـق و نـزدیک شـدن او بـه بـاطـل مـی دانـد و مـصادیـق آن را در مـحورهـایـی مـانـند نـفع پـرسـتی، 
قـدرت پـرسـتی، جهـل، پـیروي کورکورانـه از پیشـینیان، غـفلت از نـاپـایـداري زنـدگـی ایـن جـهانـی و مـواردي از 
ایـن دسـت، بـیان کرده اسـت. از نـظر قـرآن، تـعارض بـین حـق و بـاطـل هـیچ گـاه حـل و فـصل نـخواهـد شـد، امـا 
پـیروان حـق مـوظـف هسـتند پـیروان بـاطـل را بـه جـبهۀ حـق دعـوت کنند و گـفتگو که خـود شکلهاي مـختلف 
دارد، مـهمتریـن روش ایـن دعـوت اسـت. قـرآن تـوصـیه هـاي خـود بـراي گـفتگو و روشـهاي مـختلف آن را در 
قـالـب داسـتان انـبیاء و مـواجـهۀ آنـها بـا صـاحـبان قـدرت و ثـروت در عـصر خـویـش، تـوصـیه هـاي مـختلف و 
صـریـح اخـالقـی، و اسـتدالل عـقلی بـراي اثـبات سـودمـندي گـفتگو بـیان کرده اسـت. بـنا بـر ایـن در نـگاهـی 

کلی، از نظر قرآن حق گریزي منشأ تعارضات و حق گرایی مبناي گفتگوست. 
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 !
عکس شمارة 34 ـ ارائۀ مقاله 

 !
عکس شمارة 35 ـ ارائۀ مقالۀ یوسف واقد، منتقد مقالۀ من 

ارائـه مـقالـه در مجـموع خـوب بـود ولی در پـاسـخ بـه پـرسـشهایـی که بـعد از ارائـه مـقالـه مـطرح شـد و در 
حـقیقت در فـهم درسـت ایـن پـرسـشها بـا مشکالتی روبـرو شـدم. در ایـن هـمایـش، بـراي هـر مـقالـه 45 دقـیقه 
وقـت پـیش بینی کرده بـودنـد که از ایـن مـقدار 25 الی 30 دقـیقه بـه ارائـۀ اصـل مـقالـه و 10 دقـیقه بـه مـنتقد و 
سـرانـجام حـدود 5 دقـیقه هـم بـه ارائـه پـرسـشهاي احـتمالی حـاضـران و پـاسـخ ارائـه دهـندة مـقالـه اخـتصاص می 

یـافـت. نـقد کنندة مـقالـه مـن پـروفـسور یـوسـف واقـد Yusuf Waghif   بـود که بـه جـاي نـقد مـقالـه که 
جـوهـرة آن نـظري بـود بـه تـوضـیحاتی بـراي چـگونگی کاربسـت نـظریـاتی از ایـن دسـت پـرداخـت و هـمانـجا 
پـیشنهاد مـقالـه اي مشـترك را که هـم بـه جـنبۀ نـظري بـپردازد و هـم بـه اجـرا نـظر داشـته بـاشـد، ارائـه کرد. بـه 
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دلـیل فشـردگی بـرنـامـه هـا، مـا در نشسـت بـعدي شـرکت نکردیـم و قـاسـم مـا را بـه دیـدن یکی دو مـنطقه دیـگر 
شهـر مـانـند سـاخـتمان پـارلـمان شهـر و بـازدیـد دوبـاره از مـنطقۀ واتـر پـویـنت بـرد. یکی از نکات جـالـب که در 

سطح شهر به چشم می خورد فراهم آوردن تدارکات و مقدمات جشن و آذین بندي کریسمس بود.  

 !
عکس شمارة 36ـ میدان مقابل در ورودي پارلمان 

 !
عکس شمارة 37 ـ نشانه هاي استقبال از کریسمس در سطح شهر 
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 !
عکس شمارة 38 ـ استادیوم در حال ساخت براي جام جهانی 2010 

 !
عکس شمارة 39 ـ اتومبیل تبلیغاتی در سطح شهر 

حـدود سـاعـت دو بـعد از ظهـر بـه اسـتراحـتگاه رفـتیم و پـس از نـماز و مـقداري اسـتراحـت دو بـاره بـه طـرف 
کنفرانـس حـرکت کردیـم. بـه پـیشنهاد آقـاي آفـتاب حـیدر بـعد از ارائـۀ مـقالـه از سـوي دکتر یـاسـین محـمد، 
کتابی را که دکتر یـاسـین محـمد یکی از دو ویـراسـتار آن بـود، در جـلسه مـعرفی کردم. ایـن روش در 
کنفرانـسهاي علمی افـریـقاي جـنوبی مـتداول اسـت که اگـر نـویـسنده اي کتابی تـازه منتشـر کرده بـاشـد در 
کنفرانـسهاي علمی، صـرف نـظر از ایـن که ربطی بـه مـوضـوع کتاب داشـته بـاشـد یـا نـه، آن را مـعرفی می 
کنند. ایـن کتاب که در بـارة روانـشناسی شـخصیت اسـت، در سـه بـخش و جـمعاً 14 فـصل سـامـان یـافـته 
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اسـت. تـاریـخ چـاپ کتاب 2009 م. اسـت و مـن در مـعرفی کتاب بـه شـوخی گـفتم کتابی را می خـواهـم 
معرفی کنم که هنوز به چاپ نرسیده است. 

در نشسـت پـایـانی کنفرانـس آقـاي ابـراهـیم رسـول که قـبال در کیپ تـاون وزیـر محـلی بـوده و اکنون از 
مشاوران ویژة رییس جمهور است سخنرانی کرد.  

 !
عکس شمارة 40 ـ آقاي ابراهیم رسول 

آقـاي پـورمـرجـان هـم جـمع بـندي خـود را از هـمایـش ارائـه کرد و بـخش پـایـانی هـمایـش نـیز بـا سـخنان آقـاي 
آفـتاب حـیدر بـه پـایـان رسـید. آقـاي آفـتاب حـیدر که در مـراسـم افـتتاحـیه ابـیات بـرگـزیـده اي از دیـباچـۀ دفـتر 
اول مـثنوي ( بـشنو از نی ... ) را خـوانـد و تـرجـمه کرد، در اخـتتامـیه نـیز سـخن خـود را بـا خـوانـدن و تـرجـمه 

و شـرح مـختصر حـدیـث قـدسی " مـن طلبنی وجـدنی و مـن وجـدنی عشقنی و مـن عشقنی عـشقته و مـن 

عـشقته طـلبته و مـن طـلبته قـتلته و مـن قـتلته فـانـا دیـته "در اثـبات اهـمیت عـشق بـه خـدا و پـاداش بـلند آن بـه 
پایان برد. مراسم حدود ساعت 45/5 به پایان رسید و ما بار دیگر به طرف بخشی دیگر از شهر رفتیم.  
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 !
عکس شمارة 41 ـ اختتامیه در کنار ابراهیم رسول و آقاي پورمرجان و یکی از میهمانان همایش 

ایـن بـار بـه مـرکز قـرن Century Center  که یک مـرکز تـجاري بسـیار شـیک و جـدیـد اسـت رفـتیم. قـصد 
خـریـد نـداشـتیم ولی دیـدن ایـن مـرکز که از جـمله امـاکن دیـدنی شهـر بـه شـمار می رود، خـالی از لـطف نـبود. 

در طبقۀ میانی این مرکز تجاري سه طبقه دو فروشگاه فرش ایرانی وجود داشت.  

 !
عکس شمارة 42 ـ مرکز تجاري قرن 
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 !
عکس شمارة 43 ـ فروشگاه فرش ایرانی در مرکز تجاري قرن 

سـاعـت 5/7 غـروب بـه هـتل بـازگشـتیم تـا بـه اتـفاق پـدر جـان اولـیور و آقـاي دکتر شـجاع خـانی و آقـاي 

مـرجـان پـور بـه مـنزل خـانـم مـري فـراسـت Mary frost  ( maryfrost@telkomsa.net ) بـرویـم. وي 

قـائـم مـقام انجـمن گـفتگوي بـین ایـمانی شهـر کیپ تـاون www.ctinterfaith.co.za  اسـت. پـدر جـان 
اولـیور قـبال از مـا دعـوت کرده بـود تـا در یکی از جـلسات کمیتۀ علمی هـمایـش شـرکت کنیم. و ایـن هـمان 
جـلسه بـود. در ایـن جـلسه افـزون بـر مـا چـهار نـفر و خـانـم مـري فـراسـت که مـیزبـان بـود، افـراد زیـر هـم شـرکت 
داشـتند: خـانمی احـتماال تـایـلندي بـه نـام طـاهـره و جـوانی سـیاهـپوسـت که ایـن دو بـهایی بـودنـد، فـردي بـه نـام 

محـمد از طـرف شـوراي قـضائی / هـیأت مـنصفۀ مسـلمانـان Muslim Judicial Council، یک نـفر 
مسـیحی، و یک یـهودي صهـیونیسـت که ریـیس انجـمن گـفتگوي ادیـان سـراسـر افـریـقاي جـنوبی بـود، ظـاهـراً 
هـمه یـا اکثر ایـن جـمع عـضو کمیتۀ علمی بـرگـزار کنندة هـمایـش بـودنـد. در بـدو ورود بـه مـنزل خـانـم 
فـراسـت، سـگ ایـشان اسـتقبال شـایـانی از مـا کرد و تـا مـدتـها ورجـه وورجـه و صـداي پـارس کردنـش تـرك 
نمی شـد. آقـاي جـان اولـیور خیلی سـریـع و صـریـح هـدف اصلی جـلسه را اعـالم کرد و گـفت که ایـن جـمع 
مـایـل اسـت بـه صـورت مسـتقیم و شـفاف نـگاه مـا ایـرانـیان را در بـارة بـهایـیت بـشنود. او سـخنان خـود را 
ایـنگونـه مـطرح کرد که گـزارشـهاي زیـادي در بـارة فـشارهـایی که در ایـران مـتوجـه اقـلیتهاي دینی اسـت می 
شـنویـم و می خـواهـیم بـدانـیم مـوضـوع از چـه قـرار اسـت؛ او افـزود که ایـن جـوان بـهائی ( بـا اشـاره بـه جـوان 
سـیاهـپوسـت ) مـعتقد اسـت که در بخشی از سـخنان آقـاي دکتر شـجاع خـانی بـه بـهائی هـا تـوهـین شـده و 

احساسات او جریحه دار شده است.  
آقـاي پـورمـرجـان خیلی سـنجیده و خـوب بـه ایـن نکات اشـاره کرد: آزادي عملی بسـیار زیـاد پـیروان 
اقـلیتهاي دینی بـه رسـمیت شـناخـته شـده در ایـران و حـضور نـمایـندگـان آنـها در مجـلس شـوراي اسـالمی، 
رأي مـثبت اکثریـت قـریـب بـه اتـفاق مـردم از جـمله اقـلیتهاي دینی و حتی بـهائـیها بـه قـانـون اسـاسی، واقـعیت 
دشمنی غـرب بـا مـا و بـزرگ نـمایی مشکالت مـا از سـوي آنـها. آقـاي دکتر شـجاع خـانی هـم تـوضـیح داد که 
مـراد او نـقد مـقالـۀ آقـاي دکتر سـوئـر بـوده و قـصد اهـانـت نـداشـته اسـت. وي افـزود مـقالـۀ مـورد اسـتناد آقـاي 
سـوئـر صـریـحاً بـیان کرده که مـنبع مـورد اسـتفادة ایـشان در بـارة محـدودیـتهاي مـذهـبی و عـدم آزادي مـذهـبی 
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در ایـران از یک پـایـگاه اطـالعـاتی بـهائی اخـذ شـده اسـت و ایـن مـنبع بـه دالیـل مـختلف مخـدوش اسـت. مـن 
هـم در بـخشهاي مختلفی که مـختصر صـحبتهائی داشـتم بـه ایـن نکات اشـاره کردم: ابـراز گـله از تشکیل ایـن 
جـلسه که مـانـند یک دادگـاه اسـت بـدون اطـالع دادن مـوضـوع جـلسه بـه مـا، در دسـت نـبودن حتی یک سـند 
قـابـل اعـتماد در بـارة ابـعاد گسـتردة هـولـوکاسـت و تـبلیغاتی بـودن مـوزه اي که بـا ایـن نـام در واشـنگتن 
تـأسـیس شـده اسـت بـا تـوجـه بـه مـشاهـدات مسـتقیم مـن از ایـن مـوزه، پـایـگاه مـردمی نـداشـتن بـهایـیت در ایـران 
و حتی اعـتراض مـردم بـه حکومـت بـه دلـیل مـماشـات بـا بـهایـیت، مشکل نـداشـتن مـا بـا بـهایـیان خـارج از 
کشور، عـدم امکان بـاز کردن بـاب گـفتگو بـا بـهایـیت بـه دلـیل نـداشـتن یک چـارچـوب مشـترك دینی یـا 
فکري، مشکالت بسـیار عـمیق بـهایـیت از نـظر پـایـه هـاي فکري و نـبودن هـیچ افـق امـیدوار کننده اي بـراي بـه 
رسـمیت شـناخـته شـدن آنـها از سـوي شـیعیان، در مـعرض تهـدیـد قـرار گـرفـتن یکپارچگی دینی مـا از سـوي 
بـهایـیها هـمانـند در مـعرض تهـدیـد قـرار گـرفـتن یکپارچگی ملی یک کشور و نـفرت از آنـها بـه عـنوان نـتیجۀ 

طبیعی این اقدام بهاییها. این جلسه حدود ساعت 10 شب به پایان رسید.  

 !
عکس شمارة 44 ـ جلسۀ منزل خانم مري فراست 
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 !
عکس شمارة 45 ـ تعدادي از شرکت کنندگان در جلسۀ منزل خانم مري فراست 

آقـاي پـورمـرجـان از جـلسه خیلی راضی بـود و اظـهار داشـت که تـاکنون ایـن گـونـه رو در رو و شـفاف و 
مـؤثـر در بـارة ایـن مـطالـب صـحبت نشـده بـود و واکنش پـدر جـان اولـیور نـشان می داد که ایـشان تـحت تـأثـیر 

قرار گرفته است. 

پنج شنبه، 30/8/87 ، 20 نوامبر 2008 

طـبق قـرار قبلی صـبحانـه را سـاعـت 45/6 صـرف کردیـم تـا بـتوانـیم سـاعـت 7 بـه اتـفاق آقـاي قـاسـم بـه تـماشـاي 

جـزیـرة روبـن Robben Island بـرویـم. در مسـیر حـرکت بـه مـنزل یکی از مسـلمانـان که در هـمایـش بـا او 

آشــنا شــده بــودیــم بــه نــام حــمید رفــتیم. حــمید آدامــز Hamid Adams بــا آدرس الکترونیکی 

 Hot و ادویـه تـند Tangy Sauces کارخـانـۀ تـولـید سـسهاي تـند Hamid@hotspice.co.za
Spice دارد: www.hotspice.co.za . او مشـتاق بـود صـبحانـه را در مـنزل ایـشان صـرف کنیم ولی بـه 
دلـیل تنگی وقـت، از سـر لـطف مـقدار زیـادي خـوراکی بـراي مـا آمـاده کرده بـود که در طـول راه مـصرف 
کنیم. بـراي رفـتن بـه جـزیـرة روبـن بـایـد سـوار بـر قـایـقهاي مـسافـربـر در یکی از اسکله هـاي مـنطقۀ واتـر فـرانـت 
شـد. فـاصـلۀ زمـانی جـزیـره بـا اسکله نـیم سـاعـت اسـت. قـایـقها از سـاعـت 9 بـه بـعد کار خـود را شـروع می 
کردنـد و مـا که وقـت زیـادي نـداشـتیم می بـایسـت زودتـر خـود را بـه جـزیـره می رسـانـدیـم و نمی تـوانسـتیم تـا 
سـاعـت 9 صـبر کنیم. چـارة ایـن کار هـماهنگی بـا یکی دیـگر از مسـلمانـان بـه نـام آقـاي یـاسـین 

yasienpanafricanist@yahoo.com بـود. یـاسـین از مسـلمانـان عـضو جـنبش پـان افـریـقا و از 
مـسؤوالن فـعالـیتهاي تـوریسـتی مـربـوط بـه جـزیـره بـود که مـا را بـا قـایقی که سـاعـت 30/7 بـامـداد کارگـران و 
کارکنان جـزیـره را بـا خـود مـی بـرد راهی جـزیـره کرد و الـبته خـود نـیز بـا هـمان قـائـق بـه جـزیـره آمـد. اسکلۀ 

محلـ سوـار شدـن قاـیقـها دروازه ماـندـال Mandela Gateway نـام دارد و مسـیر حـرکت قـایـق هـم 

ســیخولــولِکیل Sikhululekile نــامــیده می شــود. بــلیط قــایــق در هــمین اسکله و نــیز در پــایــگاه 
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 Nelson Mandela بهــ فرــوش می رسدــ. دروازة نلــسون ماــندــال  www.webtickets.co.za
Gateway بـه عـنوان بـندرگـاه رفـتن بـه روبـن آیـلند در اول دسـامـبر سـال 2001 در V&A واتـر فـرانـت 
افـتتاح شـده اسـت. در ایـن اسکله، یک نـمایـشگاه چـند رسـانـه اي، یک رسـتوران، یک آکواریـوم و یک 
فـروشـگاه مـوزه وجـود دارد. قـایـق بـزرگ و تـقریـباً شـیکی که سـوار شـدیـم دو طـبقه داشـت و در عـین مـا و 
تـعداد قـابـل تـوجهی از مـسافـران تـرجـیح دادیـم بـه عـرشـۀ کشتی بـرویـم. بـاد خنکی که می وزیـد، نـماي اسکلۀ 
واتـر فـرانـت که از دیـدرس مـا فـاصـله می گـرفـت و نـماي جـزیـرة روبـن که بـزرگـتر و بـزرگـتر می شـد و 

مرغان آبی پرنشاط ما را تا رسیدن به جزیره سرگرم کرد.  

 !
عکس شمارة 46 ـ نماي کلی جزیرة روبن آیلند 

 !
عکس شمارة 47 ـ بر عرشۀ کشتی مسافري به سمت جزیرة روبن آیلند 
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اهـمیت ایـن جـزیـره بـا 575 هکتار مـساحـت، که آن را بـه یک جـاذبـۀ تـوریسـتی تـبدیـل کرده اسـت قـرار 
داشـتن یکی از زنـدانـهاي مـخوف رژیـم آپـارتـایـد در آن اسـت که نـلسون مـانـدال هـم 8 سـاعـت از 27 سـال 
زنـدانی خـود را در آن سـپري کرده اسـت. در بـروشـورهـاي تـبلیغاتی مـربـوط بـه جـزیـره آمـده اسـت که هـیچ 
مکانی در افـریـقاي جـنوبی نـمادیـن تـر از روبـن آیـلند بـراي مـبارزه بـراي آزادي نیسـت؛ بـا مـعرفی روبـن آیـلند 
بـه عـنوان یک مـیراث جـهانی در اول دسـامـبر 1997، ایـن جـزیـره بـه سمبلی بـراي پـیروزي روح انـسانی 
تـبدیـل شـده اسـت. وقتی بـه جـزیـره رسـیدیـم آقـاي یـاسـین خـود بـا مـا هـمراه شـد و ابـتدا مـا را بـه بـقعه و 

 SAYED بــارگــاهی ( و بــه قــول خــودشــان کرامــت ) مــتعلق بــه ســید عــبدالــرحــمن مــوتــورَه

ABDURAMAN MOTURA بـرد. تـصویـري از قـبر او پـیش از سـاخـتن ایـن گـنبد و بـارگـاه در کنار 
 Cape Mazaar Society در ورودي مـحوطـۀ بـقعه نـصب شـده بـود. در سـال 1982 انجـمنی بـه نـام
بـراي تـصدي امـور مـقبره تـأسـیس شـده اسـت و ظـاهـراً سـاخـتن بـنا و ادارة کنونی آن در اخـتیار ایـن انجـمن 
اسـت. در تـابـلوي سنگی کنار در ورودي پـس از نـام انجـمن تـرجـمۀ آیـۀ 62 سـورة دهـم قـرآن: اال ان اولـیاء 
اهللا ال خـوف عـلیهم و ال هـم یحـزنـون و سـپس نـام شـیخ عـبدالـرحـمن مـوتـورَه بـزرگـتر از بـقیۀ مـطالـب نـوشـته 
شـده اسـت. و سـپس ذیـل آن بـه اخـتصار در بـارة زنـدگی او چـنین آمـده اسـت: شـیخ عـبدالـرحـمن بـه عـنوان 

زنـدانی سـیاسی از جـمهوري بـاتـاویـان Batavian Republic وارد افـریـقاي جـنوبی شـد. و سـپس بـه 
جـزیـرة روبـن تـبعید شـد و 11 سـال در آن جـا بـزیسـت و سـرانـجام در ژانـویـۀ 1744 درگـذشـت. امـضاي کتیبه 
چـنین اسـت: خـادم: ا. لـطیف رئـوف. در کتیبۀ دیـگري ایـن مـطالـب بـه دو زبـان انگلیسی و زبـان دیـگري که 
نمی دانـم چیسـت ولی بـه احـتمال زیـاد زبـان افـریـقایـی رایـج در افـریـقاي جـنوبی اسـت، نـوشـته شـده اسـت: در 

ایـام ریـاسـت جـمهوري هـواخـواه advocate  سی. آر. سـوارت C.R.SWART ، ایـن بـنا بـه احـترام سـید 

عـبدالـرحـمن مـوتـوره سـاخـته شـد. سـپس نـام اهـدا کنندگـان Donors و کمک کننده هـا Helpers بـه 

سـاخـت بـنا، بـه صـورت زیـر بـیان شـده اسـت:  ژنـرال جی . سی. اسـتین J. C. Steyn کمیساریـاي زنـدان؛ 

ال تی. کول. پی. اي. کلرمن LT.KOL.P.A.Kellerman ؛ کارکنان Staff، شیخ سید احمد قادري  

و جماعت مذهبی اش His Congregation . در پایان کتیبه نیز تاریخ 11 می 1969 درج شده است.  
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 !
عکس شمارة 48 ـ نماي کلی مزار عبدالرحمن موتوره 

در سـنگ کنارة قـبر نـیز در کنار نـام او که بـا خـط درشـت نـوشـته شـده بـود: شـیخ سـید عـبدالـرحـمن مـوتـوره، 
تـرجـمه انگلیسی ایـن آیـۀ شـریـفه بـدون ذکر شـمارة آیـه و نـام یـا شـمارة سـوره، درج شـده بـود: اال ان اولـیاء 
اهللا ال خـوف عـلیهم و ال هـم یحـزنـون، الـذیـن آمـنوا و کانـوا یـتقون. در داخـل مـقبره نـیز تـابـلوهـایی بـا مـضامـین 
شـیعی مـانـند نـام پـنج تـن، تـصویـر ذوالـفقار امـیرالـمؤمـنین علی عـلیه السـالم و تـصویـر عـتبات مـقدسـۀ عـراق بـر 
دیـوار نـصب شـده بـود. در مـحوطـۀ بـیرونی بـقعه، در تـابـلوئی، از بـازدیـد کنندگـان مـقبره خـواسـته شـده بـود، بـه 
نـشانـۀ احـترام کفشهاي خـود را درآورنـد، سـیگار نکشند، در طـول بـازدیـد چـیزي نـخورنـد و مـحیط مـقبره را 

تمیز نگاه دارند.  

 !
عکس شمارة 49 ـ تصویر قبر پیش از ساختن مقبره 
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 !
عکس شمارة 50 ـ ورودي مقبرة عبدالرحمن موتوره 

 !
عکس شمارة 51 ـ نماي داخل مقبره 

پـس از بـازدیـد از مـقبره بـه زنـدان مـعروف جـزیـره رفـتیم که مـحوطـۀ بـیرونی آن مـتصل بـه مـحوطـۀ کرامـت 
عـبدالـرحـمن اسـت. در ورودي زنـدان بـه داالن تـاریک و بـزرگی بـاز می شـود که نخسـتین اتـاق دسـت 
راسـت آن محـل ثـبت اطـالعـات تـازه واردان و دادن شـماره بـه آنـها بـوده اسـت. مـحاکمۀ زنـدانـیان خـاطی هـم 
در هـمینجا صـورت می گـرفـته اسـت. زنـدان بـه عـنوان یکی از بـخشهاي پـرجـاذبـۀ مـوزة جـزیـره در دسـت بـاز 
سـازي بـود و بـه نـظر می رسـید که جـز مـا هـم کسی را بـه بـازدیـد آن نمی بـردنـد. یکی از دیـدنـیهاي ایـن 
زندـان سلـولی بوـد که نلـسون ماـندـال 8 سـال از 27 سـال زنـدان خـود را در آن سـپري کرده بـود. چـند عکس 
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از ایـام گـذشـته در مـحوطـه زنـدان نـصب شـده بـود که در یکی از آنـها نـلسون مـانـدال هـم بـه چـشم می خـورد. 
زنـدانـیان ایـن زنـدان پـس از کنار رفـتن رژیـم آپـارتـایـد و آزاد شـدن ظـاهـراً طی مـراسمی بـه مـحوطـۀ زنـدان 
آمـده انـد و عکس یـادگـاري گـرفـته انـد و نـمونـه هـایی از ایـن عکسها در بـخشهاي مـختلف زنـدان نـصب 

شده بود.  

 !
عکس شمارة 52 ـ نماي کلی زندان 

 !
عکس شمارة 53 ـ تصویري از حیاط زندان مربوط به ایام زندانی بودن ماندال ـ این حیاط هیچ تغییري نکرده است. 
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 !
عکس شمارة 54 ـ سلول نلسون ماندال 

 Robet یـاسـین پـس از بـازدیـد از زنـدان مـا را بـه مـحوطـۀ تـبعید بـرخی رهـبران و فـعاالن سـیاسی از جـمله

Sobukwe   از رهبران مسیحی ضد آپارتاید برد. این خانه ها نیز در دست تعمیر و رنگ کاري بود.  

 !
عکس شمارة 55 ـ نماي کلی تبعیدگاه 

مـقصد بـعدي مـا، مـعدن آهکی بـود که زنـدانـیان سـیاسی از جـمله مـانـدال سـالـها در آنـجا بـه بـیگاري گـرفـته می 
شـدنـد. گـفته می شـود بسـیاري از زنـدانـیان در نـتیجۀ تـماس مسـتقیم بـا آهک بـه بـیماریـهاي پـوسـتی و چـشم 
مـبتال می شـده انـد. آقـاي یـاسـین هـمانـطور که وعـده کرده بـود مـا را سـاعـت 10 صـبح بـا هـمان قـائـق که اکنون 
بـه طـرف واتـر فـرانـت حـرکت می کرد روانـه کرد. سـاعـت 30/10 که بـه بـندرگـاه رسـیدیـم، بـه هـمراه قـاسـم بـه 
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سـرعـت بـه بـازار بـزرگی بـه نـام بـازار مـاکرو www.makro.co.za که ظـاهـرا شـعبه اصلی آن در نـیویـورك 
اسـت، رفـتیم و پـس از مـقداري خـریـد خـود را بـه هـتل رسـانـدیـم تـا خـود را بـراي رفـتن بـه فـرودگـاه در 
سـاعـت 13 آمـاده کنیم. وقتی مـتوجـه شـدیـم که پـرواز مـا سـاعـت 10/18 اسـت نـه 10/16 نـفس راحتی 
کشیدیـم و بـه پـیشنهاد آقـاي پـورمـرجـان و بـه اتـفاق آقـاي آفـتاب حـیدر بـراي صـرف نـاهـار بـه رسـتورانی 

مـتعلق بـه هـندي هـا واقـع در وان گـیت مـال VanGate Mall که ویـژة مسـلمانـان اسـت رفـتیم. الـبته مـن از 
غـذاهـاي تـند هـندي نمی تـوانسـتم زیـاد بـخورم ولی هـمراهی بـا دوسـتان بـرایـم مـغتنم بـود. خـانـم مـري که 
جـلسۀ شـب گـذشـته در مـنزل ایـشان تشکیل شـده بـود در غـیاب مـا بـه هـتل آمـده بـود، و یـادداشـت تشکري 
بـراي هـر یک از مـا گـذاشـته بـود. ایـن اقـدام از نـظر آقـاي پـورمـرجـان نـشانـۀ تـأثـیر مـثبت جـلسه بـوده اسـت. 

خانم مري از من خواسته بود که عکسها را براي ایشان هم بفرستم.  

 !
عکس شمارة 56 ـ تصویر یادداشت خانم مري فراست 

آقـاي آفـتاب حـیدر هـم اظـهار داشـت که جـان اولـیور بـا او تـماس گـرفـته و بـا نـگاهی مـثبت گـفتگوهـاي جـلسه 
را بـه اطـالع او رسـانـده اسـت. ارزیـابی آقـاي آفـتاب حـیدر هـم ایـن بـود که اتـفاق خـوبی افـتاده اسـت و جـلسه 
بـر ذهـنیت حـاضـران تـأثـیر مـثبت داشـته اسـت. بـه هـر حـال پـس از صـرف نـاهـار بـه هـتل بـرگشـتیم و پـس از 
بسـتن سـاکها سـاعـت 30/15 بـه سـمت فـرودگـاه حـرکت کردیـم. آقـاي پـورمـرجـان که خـود نـیز سـاعـت 19 بـه 

سمت پرتوریا پرواز داشت تا آخرین دقائق ممکن ما را همراهی کرد. 

تأمالت و جمع بندي نهائی 
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ایـن گـونـه سـفرهـا بی تـردیـد بـراي افـزایـش آگـاهی و بـصیرت دانـشگاهـیان و حـوزویـان بسـیار سـودمـند اسـت، 
ولی طبیعی اسـت که فـراتـر از سـودمـندي هـاي فـردي بـایـد بـه نـتایـج آن بـراي نـظام جـمهوري اسـالمی 

اندیشید. ذکر چهار نکته را در این زمینه مفید می دان:  
بـا تـوجـه بـه سـطح بـاالي علمی و فـرهنگی مسـلمانـان افـریـقاي جـنوبی، سـرمـایـه گـذاري روي آنـها •

می تـوانـد بـه دروازه اي بـراي تـأثـیرگـذاري بـر انـدیـشمندان و فـرهـیختگان بـخشهاي قـابـل تـوجهی از 
قارة افریقا تبدیل شود.  

نـیازسنجی و سـفارش تـدویـن آثـار انـدیـشه اي مـتناسـب بـا نـیازهـاي واقعی مـنطقه از جـمله کارهـائی •
است که تقریباً آسان صورت می گیرد ولی برکات زیادي به دنبال خواهد داشت.  

نکتۀ دیـگري که تـوجـه بـه آن الزم بـه نـظر می رسـد، حـضور و تـأثـیرگـذاري انـدیـشه اي غـیرمسـتقیم •
در مـنطقه اسـت. بـه نـظر می رسـد اگـر طـلبه اي مسـلط بـه زبـان و آشـنا بـه فـرهـنگ مـنطقه در قـالـب 
یک فـعالـیت اجـتماعی و حتی سـرمـایـه گـذاري اقـتصادي در ایـن کشور اقـامـت کند می تـوانـد بـه 
صـورت غـیرمسـتقیم تـعدادي قـابـل اعـتناء از چهـره هـاي اثـرگـذار در جـامـعه را بـا ابـعاد مـختلف 

اسالم ناب آشنا سازد.  
بـا پـدیـدة بـهائی هـا و بـهائـیت هـم بـایـد جـدي تـر بـرخـورد کرد. مـواجـهۀ انـدیـشمندان ایـرانی بـا پـیروان •

ایـن فـرقـۀ ضـالـه در خـارج از کشور بـه ویـژه بـا ایـرانـیان بـهائی، حسـب مـورد بـایـد مـتناسـب بـا یکی از 
الیـه هـاي اعـتقادي، فـرهنگی، سـیاسی، مـنافـع ملی، حـقوقی و دینی صـورت بـگیرد و هـر یک از ایـن 
الیـه هـاي بـرخـورد نـیز نـیازمـند مـطالـعاتی ژرف و روش مـند اسـت که از عهـدة یک نـفر خـارج 
اسـت. امـید اسـت نـهادهـاي مـسؤول فـعالـیت علمی درخـور را در ایـن زمـینه شـروع کنند و یـا 

فعالیت خود را ژرفا بخشند. 

پایان
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