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مقدمه 

بـه دنـبال بهـبود روابـط ایـران و عـربسـتان و بـرگـزاري هـمراه بـا مـوفـقیت هـفتۀ فـرهـنگی عـربسـتان در ایـران 
در مهـر مـاه 1380ش. از مـدتـی پـیش بـرگـزاري هـفتۀ فـرهـنگی ایـران در عـربسـتان در دسـتور کار وزارت 
فـرهـنگ دو کشور قـرار گـرفـت و ظـاهـراً بـعد از چـند بـار تـعویـق، سـرانـجام از 12/10/83  تـا 18/10/ 83 
بـرابـر بـا 19 تـا 25 ذيقـعده 1425ق. نـمایـشگاه و مـراسـمی تـحت عـنوان هـفتۀ فـرهـنگی ایـران در 
عـربسـتان ( االسـبوع الـثقافـی للجـمهوریـه االسـالمـیه االیـرانـیه فـی المملکه الـعربـیه الـسعودیـه) در شهـر ریـاض بـرپـا 
شـد. در ایـن بـرنـامـه، نـمایـشگاهـی از فـرش، سـفالگـري، صـنایـع دسـتی، کتاب کودکان، فـعالـیتهاي قـرآنـی 
در ایـران، فـعالـیت مـساجـد در ایـران، و غـرفـههـایـی ویـژة مجـمع جـهانـی تـقریـب بـین مـذاهـب اسـالمـی و 
شـرکت جـهانگـردي ارس و یک قـهوهخـانـۀ سـنتی در یک فـضاي نـمایـشگاهـی فـرهـنگی بـه نـام الـمرکز 

الثقافی للملک فهد برپا شده بود و مقرر بود در کنار آن پنج سخنرانی علمی هم ایراد شود.  

ورود به عربستان 

هـیأت چهـل و انـدي نـفري ایـرانـی بـا حـضور وزیـر مـحترم ارشـاد و فـرهـنگ اسـالمـی روز جـمعه 11 /
10 / 83 از ایـران حـرکت کرد ولـی بـه دلـیل مشکلی که بـراي ویـزاي بـنده و دو تـن دیـگر از دوسـتان 
پـیش آمـده بـود، سـفر مـا بـه روز یکشـنبه مـوکول شـد و در نـتیجه بـنده و آقـایـان دکتر مـوسـاونـد مـدیـر 
عـامـل شـرکت جـهانـگردي ارس و آقـاي اکبر نـقدي همکار غـرفـۀ فـرش سـپهري روز یکشـنبه بـا پـرواز  
سـاعـت 05/14 خـطوط هـوائـی کویـت بـه کویـت رفـتیم. تـا سـاعـت 30/13 هـمان روز هـنوز ویـزا در 
دسـت مـا نـبود و هـر لحـظه امکان بسـته شـدن سـیستم پـذیـرش هـواپـیما و لـغو سـفر وجـود داشـت. 
فـرودگـاه کویـت 45  کیلومـتر از شهـر فـاصـله دارد و چـون ویـزاي مـوقـت ورود بـه شهـر بـه ایـرانـیها داده 
نـمیشـود، نـاچـار تـا سـاعـت 30 / 18 که زمـان پـرواز بـه ریـاض بـود بـه نـاچـار در فـرودگـاه مـانـدیـم. 

 !1



فـرودگـاه بـینالـمللی کویـت بـزرگ نیسـت و جـاذبـهاي بـراي صـرف دو سـه سـاعـت وقـت نـدارد ولـی بـا 
ایـن هـمه ایـن زمـان خـیلی سـخت نـگذشـت. در فـرودگـاه قـفسهاي دیـواري بـا حـایـل شـیشهاي ـ مـانـند 
مـوزههـا ـ بـه یـاد شهـداي کویـت که ظـاهـراً کشتههـاي مـربـوط بـه اشـغال کویـت از سـوي عـراق اسـت 
نـصب و نـام حکاکی شـدة آنـها بـر روي قـطعات سـنگ هـمراه بـا جـمالتـی از پـادشـاه کویـت در آن بـه بـه 
نـمایـش گـذاشـته شـده اسـت. نکتۀ جـالـب دیـگر در فـرودگـاه کویـت؛ اتـاقـهاي کوچک شـیشهاي 
مـخصوص کشیدن سـیگار بـود که هـم راهـی بـراي جـلوگـیري از آلـودگـی فـضا بـود و هـم بـه نـوعـی تـحقیر 
سـیگاريهـا. نـماز مـغرب و عـشاء را در فـرودگـاه خـوانـدیـم و بـا پـروازي که بـدون تـأخـیر انـجام شـد، 
حـدود سـاعـت 05 / 18 وارد فـرودگـاه ریـاض شـدیـم. در فـرودگـاه بـالنسـبه بـزرگ و زیـباي ریـاض یکی 
از کارکنان روابـط عـمومـی وزارت فـرهـنگ عـربسـتان مـنتظر مـا بـود. گـرچـه فـرودگـاه و نـیز پـرواز مـا 
خـلوت بـود، ولـی احـتماالً حـضور و مـساعـدت ایـن کارمـند روابـط عـمومـی در تسـریـع عـبور مـا از مـراحـل 
کنترل گـذرنـامـه و بـار بـیتـأثـیر نـبود. سـاعـت 35 / 20 بـه هـتل محـل اقـامـت ـ هـتل پـنج سـتارة مـاریـوت 

Marriott ـ رسـیدیـم. مـاریـوت یک امـریکایـی اسـت که در شهـرهـاي مـهم دنـیا هـتلهـایـی بـه نـام خـود 
سـاخـته اسـت. ورود مـا بـه هـتل هـمزمـان بـود بـا مـیهمانـی شـام وزیـر فـرهـنگ عـربسـتان بـراي هـیأت ایـرانـی 
که بـه دلـیل بـعد مـسافـت و کمی وقـت در آن شـرکت نکردیـم. گـفته مـیشـد ظـاهـراً مـیزبـان سـعودي بـه 
جـبران مـیهماننـوازي و مـحبتی که در ایـران دیـده بـود، در پـذیـرایـی کـوتـاهـی نـکرده بـود و از جـمله، هـر 

یک از میهمانان را در اتاقی مستقل اسکان داده بود. بنده نیز در اتاق 112 مستقر شدم. 
صـبح روز دوشـنبه 14/10/83  بـه اتـفاق آقـاي اسـماعـیلی ـ از فـارغ الـتحصیالن دانـشگاه امـام صـادق 
عـلیه السـالم و مـدیـر کل مـحترم همکاریـهاي فـرهـنگی ـ هـنري سـازمـان فـرهـنگ و ارتـباطـات اسـالمـی که 
پـس از پـیگیریـهاي آقـاي صـدرهـاشـمی بـراي دریـافـت مـقالـه، پـیگیر بـقیۀ مـراحـل سـفر بـود و چـنین 
بـرمـیآمـد که مـسؤولـیت و مـدیـریـت ایـن مـراسـم را نـیز بـرعهـده داشـت ـ نـزد آقـاي مسجـدجـامـعی رفـتیم. 
بـرخـورد وزیـر بسـیار خـوب و صـمیمانـه بـود. در فـرصـتی که دسـت داد بـا ایـشان در بـارة مـوضـوعـات 
مـختلفی مـانـند راهانـدازي رشـتۀ تـاریـخ تشـیع در دانـشگاه امـام صـادق عـلیه السـالم، پـیشنهاد تـأسـیس 
کتابـخانـۀ تـخصصی شـیعهشـناسـی در تهـران، مـاجـراي جـشنوارة ایـران زمـین در اهـواز، هـفتۀ فـرهـنگی 
ایـران در عـربسـتان و فـعالـیتهاي خـودم در مسجـد صـحبت کردم، بـرایـم جـالـب بـود که ایـشان از ایـن که 

به تعبیر خودشان به وظایف آخوندي هم میپردازم بسیار ابراز مسرت و لطف کرد. 

بازدید از مرکز سعود البابطین للتراث و الثقافه  

بـه عـنوان عـضوي از هـیأت هـمراه آقـاي مسجـد جـامـعی از مـرکز سـعود الـبابـطین لـلتراث و الـثقافـه بـازدیـد 
کردیـم. ایـن مـرکز غـیردولـتی و ویـژة گـردآوري مخـطوطـات و نشـر آنـهاسـت و از سـوي عـبدالـلطیف بـن 
سـعود الـبابـطین و بـه نـام پـدرش سـعود بـن عـبدالـعزیـز الـبابـطین تـأسـیس شـده اسـت. سـنگ بـناي ایـن مـرکز 
در سـال 1421ق. / 2000م. در شهـر ریـاض هـمزمـان بـا جـشنهاي بیسـتمین سـالـگرد پـادشـاهـی ملک فهـد 
نـهاده شـد. عـبدالـلطیف پـیش از ایـن سـه مـرکز دیـگر بـراي گـردآوري مخـطوطـات و کتابـها و نشـریـات 
ادواري تـأسـیس کرده بـود. قـرارداد سـاخـت ایـن مـرکز روز یکشـنبه 15 رجـب 1420ق. ( 24 / 10 /. 
1999 ) در مـراسـمی که بـه هـمین مـناسـبت در مـقر وزارت تـربـیت و تـعلیم بـر پـا شـده بـود، بـا حـضور 
وزیـر و مـعاونـان و مـشاوران و مـدیـران کل وزارت و مـسؤوالن و سـرشـناسـان ریـاض بـین عـبدالـلطیف 
بـن سـعود الـبابـطین و شـرکت اتـحاد مـهندسـان سـعودي مـنعقد شـد و سـاخـتن آن نـیز در زمـینی بـه مـساحـت 
ده هـزار مـتر مـربـع در مـنطقۀ صـحافـه ( حـی الـصحافـه ) بـه پـایـان رسـید و سـرانـجام در روز یکشـنبه 
26 / 12/ 1422 بـرابـر بـا 10 / 3 / 2002 بـا حـضور امـیر سـلطان بـن عـبدالـعزیـز افـتتاح شـد. در ایـن مـرکز 
بـیش از سـیصد هـزار نـسخۀ خـطی و کتاب و نشـریـات ادواري وجـود دارد. سـاخـتمان مـرکز بـه 
جـدیـدتـریـن وسـایـل کنترل الکترونیکی و سـیستم مـراقـبت تـلویـزیـونـی و نـظامـهاي پیشـرفـته ضـد 
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آتـشسـوزي و سـرقـت مجهـز اسـت. تـالش شـده اسـت مـعماري سـاخـتمان ایـن مـرکز مـتمایـز از دیـگر 
بـناهـاي مـرکز ریـاض و مـتناسـب بـا اهـداف مـرکز بـاشـد. اهـداف اعـالم شـدة مـرکز نـه چـیز اسـت که 
مـواردي از جـمله ایـجاد کتابـخانـۀ نـسخ خـطی تـا بـرگـزاري و پشـتیبانـی و حـمایـت هـر فـعالـیت فـرهـنگی 
مـانـند سـخنرانـیهـا، هـمایـشها و نـمایـشگاهـهاي فـرهـنگی را در بـر مـیگـیرد. سـاخـتمان مـرکز چـهار طـبقه بـا 
زیـر بـناي 6929 مـتر مـربـع بـه صـورت زیـر اسـت: زیـر زمـین شـامـل مخـزن نـسخههـاي خـطی و اسـناد و 
کتابـهاي نـادر شـامـل 80000 کتاب و کتابـخانـۀ بسـته بـا 60000 کتاب و بـخش فـنی و بـخش تـأسـیسات. 
طـبقۀ هـمکف شـامـل مسجـد ( 310 مـتر مـربـع ) بـا ظـرفـیت 250 نـمازگـزار، تـاالر ورودي و تـاالر اسـتقبال 
از مـیهمانـان ویـژه و سـالـن سـخنرانـی و نـمایـش بـا ظـرفـیت 420 نـفر و بـخشهاي تـرجـمۀ هـمزمـان و پـخش 
فـیلم. تـاالر اجـتماعـات و تـاالر ایـنترنـت بـا ظـرفـیت اسـتفادة هـمزمـان 40 کاربـر بـا پیشـرفـتهتـریـن امکانـات. 
طـبقۀ اول کتابـخانـهاي بـا ظـرفـیت 120 هـزار کتاب و تـاالر مـطالـعۀ کتابـهاي مـرجـع بـا ظـرفـیت پـذیـرش 
150 مـطالـعه کننده، دفـاتـر اداري و اتـاقـهاي مـخصوص مـحققان، تـاالر کتابـهاي ویـژة کشور عـربسـتان و 
مـنطقۀ خـلیج فـارس که مـتأسـفانـه نـام تحـریـف شـدة خـلیج عـربـی را بـراي آن بـه کار بـردهانـد و هـیأت 
ایـرانـی نـیز هـیچ اعـتراضـی بـه آن نکرد. و طـبقۀ دوم شـامـل تـاالر ویـژة زنـان بـا هـمۀ تجهـیزات و امکانـات 
و بـاز هـم تـاالرهـاي بـزرگ مـطالـعه و اتـاقـهاي ویـژة مـحققان و مخـزنـهاي نشـریـات ادواري. ایـن مجـموعـه 
یک مـرکز تـبلیغی هـم دارد. هـمچنین در ایـن مـرکز مجـموعـهاي از مسکوکات و نـمونـههـایـی از خـط 
عـربـی در ادوار مـختلف اسـالمـی گـردآوري و بـه نـمایـش گـذاشـته شـده اسـت. مـرکز سـعود الـبابـطین 
کتابـهایـی را هـم بـه چـاپ رسـانـده اسـت که از آن جـمله مـیتـوان بـه ایـن مـوارد اشـاره کرد: الـمنثور الـبهائـی 
( کتابـی ادبـی ) نـوشـتۀ عـلی بـن محـمد بـن خـلف هـمذانـی ( 414ق. ) بـا تـصحیح دکتر عـبدالـرحـمن بـن 
عـثمان بـن عـبدالـعزیـز الهـلیل دانشـیار دانشکدة زبـان عـربـی دانـشگاه اسـالمـی محـمد بـن سـعود ( ط 1، 
1422ق. 2001 ) و کتابـهایـی بـا کاغـذ گـالسـه و چـاپ عـالـی و تـمام رنـگی در بـارة ملک عـبدالـعزیـز و 
فـرزنـدان او بـا عـناویـنی مـانـند الـمصحف و السـیف، عـبداهللا بـن عـبدالـعزیـز فـی صـور و سـطور، االخـوان 
الـسعودیـون، هـذه بـالدنـا، المملکه الـعربـیه الـسعودیـه: مـائـه عـام فـی خـدمـه االسـالم و المسـلمین، الملک 

فهد مسیره عطاء الینضب. 
در تـاالر ورودي ایـن مـرکز اتـاقـی بـا تـابـلوي حـقوق االنـسان وجـود داشـت که از آن بـازدیـد نکردیـم و از 
فـعالـیتهاي آن هـم گـزارشـی داده نشـد. بـه نـظر مـیرسـید بـراي هـمراهـی بـا جـو جـهانـی و بـراي نـشان دادن 
تـمایـل بـه ایـنگـونـه مـباحـث، چـنین اتـاقـی را در نـظر گـرفـته بـودنـد و فـعالـیتی جـدي در آنـجا انـجام 

نمیگیرد.  
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تصویر شمارة 1 ـ نماي کلی مرکز سعود البابطین للتراث و الثقافه 

مالقات با رئیس مرکز رعایه الشباب  

پـس از بـازدیـد از مـرکز سـعود الـبابـطین و رد و بـدل شـدن هـدایـا بـه مـرکز رعـایـه الشـباب که مـسؤول امـور 
ورزشـی عـربسـتان هـم بـود و یکی از شـاهـزادههـا آن را اداره مـیکرد، رفـتیم. آقـاي وزیـر حـدود پـنج دقـیقه 
در اتـاق انـتظار نشسـت تـا اجـازة ورود بـه او و هـیأت هـمراه داده شـود. اگـر پـارهاي مـالحـظات نـبود، بهـتر 
آن بـود که وزیـر بـه دلـیل ایـن بـرخـورد مـرکز را تـرك کند. پـیش از ورود وزیـر، ابـتدا خـبرنـگاران بـه 
داخـل اتـاق مـالقـات هـدایـت شـدنـد تـا از لحـظۀ ورود وزیـر بـتوانـند تـصویـر بـگیرنـد. شـاهـزادة سـعودي بـا 
روي بـاز بـا هـمۀ هـیأت هـمراه مـصافـحه و مـعانـقه و تـا حـدي تـلخی مـعطلی اولـیه را جـبران کرد. حـدود 
20 تـا 30 دقـیقه گـفتگوي بـین وي و آقـاي وزیـر بـه درازا انـجامـید. آقـاي مسجـد جـامـعی در صـحبت 
اولـیه خـود، ضـمن اشـاره بـه مشـترکات فـرهـنگی دو کشور بـه وجـود رقـص خنجـر در ایـران اشـاره کرد و 
شـاهـزاده نـیز بـالفـاصـله سـخن آقـاي وزیـر را قـطع کرد و بـیان داشـت که ایـن رقـص در حـقیقت نـماد 
شـجاعـت و سـلحشوري اسـت که در آغـاز سـیطرة خـانـدان سـعودي بـراي تهـییج احـساسـات مـردم ابـداع 
شـد و بـعد از آن بـه تـدریـج بـه یک پـدیـدة فـرهـنگی سـنتی و مـلی تـبدیـل شـد. آقـاي وزیـر از فـعالـیتهاي 
انـجام شـده در ایـران بـراي ورزش بـانـوان سـخن گـفت و شـاهـزاده گـفت گـرچـه اسـالم ورزش را بـراي 
بـانـوان حـرام نکرده اسـت؛ امـا هـر کشوري اقـتضاءات خـاص خـود را دارد، در عـربسـتان بـاشـگاهـهاي 
ویـژة بـانـوان هسـت امـا بـه دلـیل مـقتضیات خـاص خـود، مـسابـقات ورزشـی ویـژة بـانـوان را نـمیتـوانـیم 

برگزار کنیم.  

ضیافت ناهار سفیر 

بـعد از ایـن دیـدار بـه هـتل الـریـاض بـراي شـرکت در ضـیافـت نـهار جـناب سـفیر رفـتیم. در ایـن مـالقـات 
سـالم آیـتاهللا مهـدوي را بـه آقـاي صـادقـی سـفیر جـدیـد ایـران در عـربسـتان که ظـاهـراً هـنوز اسـتوارنـامـۀ 
خـود را تـحویـل نـداده اسـت رسـانـدم. در سـر مـیز غـذا یکی از هـنرمـندان بـه نـمایـندگـی از جـمع، تـمایـل و 
بلکه خـواهـش عـمومـی را بـراي حـج یـا عـمره و زیـارت مـدیـنه اعـالم کرد ولـی آقـاي سـفیر هـیچ واکنشی 

به این حرف نشان نداد، گویی کسی چیزي نگفته بود. 

ارائۀ مقاله 

قـرار بـود عـصر هـمان روز ( دوشـنبه 14 /10 / 83  22 / 11 / 1425 بـرابـر بـا 14 / 10 / 83 از سـاعـت 
30/19 تـا 30/20) بـنده مـقالـهام را ارائـه کنم ولـی هـنوز مـتن عـربـی آن را در اخـتیار نـداشـتم. بـا 
پـیگیریـهاي آقـاي اسـماعـیلی مـطلع شـدم که مـتن مـقالـه بـه هـتل فـاکس شـده اسـت. از محـل ضـیافـت نـهار 
بـه هـتل بـرگشـتیم و سـاعـت پـنج و نـیم بـه اتـفاق دکتر آذرشـب و آقـاي جـعفریـان بـه محـل بـرپـایـی 
نـمایـشگاه هـفتۀ فـرهـنگی ایـران که سـخنرانـیها هـم در سـالـن اجـتماعـات آنـجا ایـراد مـیشـد، رفـتیم. پـیش از 
ایـن اشـاره کردم که نـمایـشگاه در الـمرکز الـثقافـی للملک فهـد بـرپـا شـده بـود. ایـن مـرکز جـائـی بـود بـزرگ و 
بـالنسـبه زیـبا و ویـژة ایـنگونـه هـمایـشها و نـمایـشگاهـها. ایـن مـرکز در حـاشـیۀ شهـر قـرار داشـت و هـمین 
بُـعد مـسافـت از جـمله عـوامـل عـدم اسـتقبال مـردم از نـمایـشگاه شـده بـود. در محـل نـمایـشگاه دوبـاره 
گـفتگویـی کوتـاه بـا آقـاي مسجـد جـامـعی که بـه هـمراه سـفیر بـراي بـازدیـد از نـمایـشگاه آمـده بـود داشـتم. 
ایـشان از هـمانـجا عـازم فـرودگـاه بـراي بـازگشـت بـه ایـران شـد. بـنده نـیز دقـائـقی را بـه بـازدیـد از غـرفـههـاي 

نـمایـشگاه اخـتصاص دادم. و بـر سـبیل اتـفاق آقـاي حـمید زادبـوم  zadboom@commerce.ir   از 
فـارغالـتحصیالن دانـشگاه امـام صـادق عـلیه السـالم و وابسـتۀ بـازرگـانـی سـفارت جـمهوري اسـالمـی ایـران 
در ریـاض را در محـل نـمایـشگاه مـالقـات کردم و بـا ایـشان بـراي بـازدیـد از مـوزة مـلی عـربسـتان قـرار 
گـذاشـتیم. مـدتـی هـم بـا دکتر سـعید عـبدالـواحـد که بـراي انـجام یک پـروژة تـحقیقاتـی مشـتاق بـود اسـاتـید 
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بـرجسـتۀ دانـشگاهـی فـقه در ایـران را بـشناسـد، صـحبت کردم ولـی مـیبـایسـت بـه سـرعـت خـود را بـراي 
ارائـۀ مـقالـه آمـاده مـیکردم. روز قـبل آقـاي دکتر آذرشـب مـقالـۀ خـود را در سـالـن اجـتماعـات نـمایـشگاه بـا 
عـنوان االدبـان الـمعاصـران الـعربـی و الـفارسـی: مـقارنـه فـی الـظواهـر المشـترکه ارائـه کرده بـود. تـرجـمه و 
حـروفـچینی مـقالـۀ بـه دسـت خـودم صـورت نـگرفـته بـود، و لـذا لـغزشـها و افـتادگـیهایـی در آن وجـود 
داشـت که بـدون آمـادگـی قـبلی امکان ارائـۀ آن نـبود، بسـیار افـسوس خـوردم که ایـن مـتن بـا ایـن هـمه 
اشکال و کاسـتی در اخـتیار سـعوديهـا قـرار گـرفـته بـود. قـسمتهایـی از تـرجـمه را حـذف کردم، 
قـسمتهایـی را ادغـام و بـخشهایـی را بـه آن اضـافـه کردم و سـه تـذکر شـامـل تشکر از بـرپـائـی مـراسـم و 
کاسـتیهـاي سـخن گـفتن بـه عـربـی و سـقطات و لـغزشـهاي مـقالـه آمـاده کردم. رئـیس جـلسه که از اعـضاي 
هـیأت عـلمی گـروه تـاریـخ دانـشگاه ملک سـعود بـود، مـقالـه را قـبالً خـوانـده بـود و در جـلسه مـطابـق 
بـرنـامـه، پـیش از ارائـۀ مـقالـه بـه مـعرفـی سـخنران و چکیدة مـقالـه پـرداخـت. جـلسۀ سـخنرانـی در مجـموع 
خـوب بـرگـزار شـد، ولـی اگـر زودتـر در ریـاض بـودم قـطعاً کیفیت ارائـه بـه ویـژه از نـظر زبـان بسـیار بهـتر 
مـیشـد. مـترجـم هـیأت که ظـاهـراً مـقالـۀ بـنده را هـم او تـرجـمه کرده بـود، بـدون هـماهـنگی بـا رئـیس جـلسه 
بـه جـایـگاه آمـده بـود و رئـیس جـلسه بـرخـورد خـوبـی بـا او نکرد و بـنده بـه نـاچـار بـراي حـفظ حـرمـت 
ایـشان تـرجـمه عـربـی پـاسـخ سـؤالـها را بـه ایـشان واگـذار کردم ولـی بـعد از اتـمام مـراسـم آقـاي جـعفریـان بـه 
درسـتی تـذکر داد که اي کاش چـنین نـمیکردم، زیـرا تـرجـمههـا رسـا نـبود و چـند نـوبـت بـنده خـودم 
نـاچـار بـه دخـالـت شـدم. چـند تـن از اسـاتـید هـم در قـسمت مـداخـالت، تشکر و یـا سـؤال کردنـد. زنـان نـیز 
در سـالـنی دیـگر از طـریـق دوربـین مـدار بسـته از سـخنرانـیها اسـتفاده مـیکردنـد و سـؤال و صـحبت آنـها 
هـم از طـریـق میکروفـن پـخش مـیشـد، چـیزي مـانـند آنـچه چـند سـال قـبل در دانـشگاه ملک عـبدالـعزیـز 
جـده دیـده بـودیـم. در عـربسـتان، جـدا بـودن زنـان از مـردان حـتی در ایـن گـونـه نشسـتهاي عـلمی بـه طـور 
کامـل رعـایـت مـیشـود. یک ربـع بـعد از پـایـان صـحبتهاي مـن، آقـاي جـعفریـان هـم مـقالـۀ خـود را در بـارة 
مکه و مـدیـنه در آثـار جـغرافـیاي فـارسـی و بـا عـنوان الـمصادر الـتاریـخیه لـلحجاز فـی الـنصوص الـجغرافـیه 
الـقدیـمه و حـضاره ایـران االسـالمـیه ارائـه داد و مـشارکت بیشـتر حـاضـران در بـخش سـؤال و جـواب نـشان 

اسـتقبال بیشـتر از مـباحـث ایـشان بـود، الـبته بـحث بـنده که چکیدة آن در انـتهاي ایـن گـزارش آمـده اسـت، 
یک بحث نظري بود و مشارکت حضار در آن بیش از انتظار من بود.  

دانشگاه ملک سعود 

صـبح سـهشـنبه 15 / 10 / 83  ( بـرابـر بـا 23 / 11 / 1425هـ . ) بـه اتـفاق آقـاي جـعفریـان و آقـاي دکتر 
آذرشـب و الـبته بـه یـمن هـماهـنگی قـبلی آنـها بـه دانـشگاه ملک سـعود رفـتیم. ایـن دانـشگاه که در سـال 
1377ق./ 1957م. تـأسـیس شـده، در زمـینی بسـیار بـزرگ ( بـه طـول 9 کیلومـتر ) واقـع شـده اسـت و یک 

مجموعۀ کامل دانشگاهی به حساب میآید.  
تـا رسـیدن بـه کتابـخانـه از بـخشهاي اداري و مـعاونـت دانـشجوئـی بـه صـورت عـبوري بـازدیـد کردیـم. در 
حـین عـبور نـسخهاي از دو نشـریـۀ خـبري رایـگان که در مکانـهاي خـاصـی گـذاشـته شـده بـود، بـرداشـتم. 
یکی رسـالـه الـجامـعه ( پـیام دانـشگاه ) که شـمارة 847 آن بـه تـاریـخ 20 / 11 / 1425 منتشـر شـده بـود. 
نخسـتین شـمارة ایـن نشـریـه در 29/11/1395 بـا شـمارگـان 8000 نـسخه و بـه صـورت دوهـفتهنـامـه و در 
چـاپـخانـۀ خـصوصـی منتشـر شـد. ایـن نشـریـۀ در حـال حـاضـر بـا قـطع 29×43 بـا شـمارگـان 24000 نـسخه 
و بـه صـورت هـفتگی ( صـبح  شـنبۀ هـر هـفته ) در چـاپـخانـۀ دانـشگاه منتشـر مـیشـود. تـوزیـع آن نـیز تـا 
مـدتـها بـر عهـدة خـود دانـشجویـان بـود که بـا اتـومـییلهاي خـود آن را تـوزیـع مـیکردنـد، امـا از سـال 
1403ق. یک دسـتگاه اتـومـبیل بـراي تـوزیـع در اخـتیار آنـها قـرار گـرفـته اسـت. نـظارت بـر ایـن نشـریـۀ 
دانـشجویـی نـیز تـا مـدتـها بـا اعـضاي هـیأت عـلمی دانشکدة ادبـیات بـود، امـا در حـال حـاضـر ایـن کار بـه 

اعضاي هیأت علمی گروه ارتباطات واگذار شده است.  
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تصویر شمارة 2 ـ نقشۀ دانشگاه ملک سعود 

ایـن خـبرنـامـه خـود را نخسـتین خـبرنـامـۀ دانـشگاهـی در عـربسـتان و نخسـتین نشـریـۀ دانـشگاهـی عـربـی در 
ایـنترنـت مـیدانـد در داخـل کشور عـربسـتان بـراي هـمۀ مـؤسـسات دولـتی و نـهادهـا و دانـشگاهـها ارسـال 
مـیشـود و در خـارج کشور نـیز وابسـتگیهـاي فـرهـنگی و نـمایـندگـان فـرهـنگی عـربسـتان در 26 کشور 

 . www.ksu.edu.sa/resalah  :در زمـرة مشـترکان آن هسـتند. نـشانـی الکترونیک نشـریـه چـنین اسـت
اگـر هـمین شـماره از نشـریـه بـراي داوري  بـسنده بـاشـد، حجـم زیـاد آگهـیهاي تـجاري آن را از یک 
نشـریـۀ خشک دانـشجویـی بـیرون آورده اسـت. بـخش قـابـل تـوجهـی از مـقاالت و نـوشـتههـاي نشـریـه را 
دانـشجویـان تـأمـین مـیکنند. نشـریـه دانـشجویـان دخـتر و پسـر را بـه مـشارکت فـراخـوانـده اسـت و وعـده 
داده اسـت بـه بهـتریـن  اثـر ارسـالـی در خـالل سـال، جـائـزه مـیدهـد. از بـخشهاي قـابـل تـوجـه نشـریـه اخـبار 
جـلسات دفـاعـیه اسـت و از هـمان جـا مـطلع شـدم که اخـیراً یک رسـالـه فـوق لـیسانـس بـا عـنوان « تـعرض 
الجـمهور الـسعودي لـبرامـج الـمسابـقات الـثقافـیه فـی الـقنوات الـتلیفزیـونـیه الـفضائـیه الـعربـیه: دراسـه االسـتخدامـات و 

االشـباعـات عـینه مـن سکان مـدیـنه الـریـاض » ( مـردم سـعودي در بـرابـر بـرنـامـههـاي مـسابـقات فـرهـنگی 

کانـالـهاي تـلویـزیـونـی مـاهـوارهاي عـربـی: بـررسـی کاربسـتها و فـراوانـیهـا؛ مـورد سـاکنان شهـر ریـاض ) دفـاع 
شده است.  

نشـریـۀ دیـگر مـرآه الـجامـعه ( آیـنۀ دانـشگاه ) بـود که دانـشجویـان گـروه ارتـباطـات دانـشگاه اسـالمـی امـام 
محـمد بـن سـعود آن را چـاپ و رایـگان تـوزیـع مـیکنند. از ایـن نشـریـه هـم که حجـم آگهـییهاي تـجاري 

آن قابل توجه است، تاکنون 263 شماره به چاپ رسیده است.  
دانـشگاه ملک سـعود در سـال 1377ق. تـأسـیس شـده اسـت و دانشکدههـاي آن تـا سـال 1384ق. / 
1964م. که تـأسـیس کتابـخانـۀ مـرکزي بـه تـصویـب رسـید، کتابـخانـههـاي تـخصصی خـود را داشـتند. در 
سـال 1394ق. / 1974م. در ایـن دانـشگاه مـعاونـت امـور کتابـخانـههـا (عـماده شـؤون المکتبات: 

libinfo@ksu.edu.sa ) تـأسـیس شـد و نـام کتابـخانـۀ مـرکزي نـیز در سـال 1422ق. / 2001م. بـه 
کتابـخانـۀ مـرکزي امـیر سـلمان ( بـن عـبدالـعزیـز امـیر مـنطقۀ ریـاض ) تـغییر یـافـت. ظـاهـراً ایـن کتابـخانـه، 

بـزرگـتریـن کتابـخانـۀ دانـشگاهـی در مـنطقۀ عـربـی اسـت و بـراي رسـیدن بـه ایـن مـرحـله و حـفظ آن 
فـعالـیتهاي تـعریـف شـدة هشـتگـانـهاي بـراي بـرنـامـهریـزي و تـحول آن مـد نـظر بـوده اسـت؛ تـوسـعۀ 
سـاخـتمان حسـب نـیازهـاي جـدیـد یکی از ایـن فـعالـیتهاي هشـتگـانـه اسـت. ایـن کتابـخانـه بـا آدرس 
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ایـنترنـتی www.ksu.edu.sa  هـدف خـود را ارائـۀ خـدمـات کتابـداري و اسـنادي و اطـالعرسـانـی در 
زمـینۀ فـعالـیتهاي کتابـخانـه و تـالش بـراي آسـانسـازي راهـهاي تـحقیق عـلمی تـعیین کرده اسـت که از 
طـریـق پـنج وظـیفه تـحقق مـییـابـد. راهـنماي مـا بـه هـنگام بـازدیـد از کتابـخانـه فـاضـل عـباس الـمتوزي 

کارمند روابط عمومی عماده شؤون المکتبات بود.  
ایـن کتابـخانـۀ بـزرگ شـش طـبقهاي که هـمۀ تجهـیزات جـدیـد در آن دیـده مـیشـود، داراي بـخشهاي 
مـختلفی اسـت، از جـمله روابـط عـمومـی و نـمایـشگاهـها که از جـمله وظـایـف آن بـرگـزاري نـمایـشگاه 
دائـمی تـألـیفات اعـضاي هـیأت عـلمی آمـوزشـی دانـشگاه اعـم از کتابـهاي چـاپ شـده از سـوي دانـشگاه و 
یـا کتابـهاي چـاپ شـدة آنـها بـیرون از دانـشگاه اسـت، ایـن نـمایـشگاه خـود داراي ده زیـربـخش اسـت که 
یکی از آنـها بـخش ویـژة تـقدیـرنـامـههـا و لـوح یـادبـود شـرکت در نـمایـشگاهـها و هـمایـشها و مـانـند آن 
اسـت. کتابـخانـه هـمچنین داراي بـخش نـسخ خـطی اسـت و سـرویـسدهـی بسـیار خـوبـی بـراي مـراجـعه 
کنندگـان دارد. بـخش مجـموعـههـاي ویـژه، از جـمله شـامـل کتابـخانـۀ شـیخ عـمر بـن حـسن آل شـیخ شـامـل 
1274 عـنوان، کتابـخانـۀ خـیرالـدیـن الـزرکلی شـامـل 3200 عـنوان و 59 عـنوان مجـله از دیـگر بـخشهاي 
کتابـخانـه اسـت. مجـموعـه کتابـهاي شـبه جـزیـرة عـربسـتان هـم در هـمین بـخش قـرار دارد که چـند بـخش 
فـرعـی بـه ایـن شـرح دارد: جـغرافـیاي شـبه جـزیـره، سـفرنـامـههـا، آثـار بـاسـتانـی، تـاریـخ و سـرگـذشـتنـامـههـا از 
آغـاز ظـهور دعـوت شـیخ محـمد بـن عـبدالـوهـاب و پـیدایـش دولـت سـعودي، تـاریـخ ادبـیات سـعودي، و 
آثـار و تـولـیدات چهـرههـاي بـرجسـته سـعودي که در سـطوح مـختلف رتـبهاي کسب کردهانـد. بـخش 
سـمعی و بـصري کتابـخانـه نـیز بسـیار پیشـرفـته اسـت و از ویـژگـیهاي آن ارائـۀ خـدمـات بـراي نـابـینایـان 
اسـت. در ایـن بـخش 79 دسـتگاه رایـانـه بـه صـورت هـمزمـان خـدمـات ایـنترنـت ارائـه مـیدهـند. یکی از 
قـابـل تـوجـهتـریـن بـخشهاي کتابـخانـه، اخـتصاص 400 واحـد کوچک مـطالـعۀ شـخصی بـراي اعـضاء هـیأت 
عـلمی و دانـشجویـان تـحصیالت تکمیلی اسـت. مـرکز اطـالعرسـانـیِ نشـریـات و نـیز بـخش نشـریـات 
دولـتی از دیـگر بـخشهاي کتابـخانـه اسـت. ایـن بـخش اخـیر که ویـژة گـردآوري اسـناد و اطـالعـات و آمـار 
حکومـتی اسـت بـراي تـحقیقات مـیدانـی بسـیار سـودمـند اسـت و پـژوهـشگران را از مـراجـعه بـه ادارات و 
دوائـر حکومـتی بـینـیاز مـیسـازد. نشـریـات مـوجـود در مـرکز نشـریـات ادواري در سـال 2001م. تـعداد 
2071 عـنوان شـامـل 375000 جـلد بـوده اسـت. و 200 نشـریـه نـیز بـا مـتن کامـل بـه صـورت ارتـباط 
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حسـب ادعـاي مـسؤوالن، کتابـخانـه پـنج مـیلیون عـنوان کتاب دارد که حـدود دو مـیلیون عـنوان کتاب 
عـربـی و سـه مـیلیون عـنوان هـم انگلیسـی اسـت. ولـی آمـار مـندرج در یکی از بـروشـورهـا حکایـت از آن 
دارد که کتابـخانـه 591775 عـنوان و 248/215/1 جـلد کتاب دارد و در ایـن صـورت حـتی بـا مـحاسـبۀ 
تـمامـی نشـریـات و نـسخ خـطی و رسـالـههـا و اسـناد و نشـریـات حکومـتی و نـقشههـا و نشـریـات صـحافـی 
شـده و نـرمافـزارهـا تـعداد آنـها بـه پـنج مـیلیون نـمیرسـد. در ایـن کتابـخانـه 879 نـقشه نـیز نگهـداري 
مـیشـود. ایـن کتابـخانـه، کتابـخانـۀ مـرکز بـررسـیهاي دانـشگاهـی ویـژة زنـان را که در مـنطقۀ عـلیشه غـرب ریـاض 
واقـع اسـت زیـر پـوشـش دارد. کتابـخانـۀ عـلیشه نـیز داراي 030/69 عـنوان کتاب اسـت. کتابـخانـۀ مـرکزي 
روزهـاي پـنجشـنبه ویـژة بـانـوان اسـت. ذکر ایـن نکته نـیز خـالـی از لـطف نیسـت که تـعداد کتاب امـانـی 

اعضاي هیأت علمی 30 مجلد شامل پایاننامهها به مدت یک نیمسال تحصیلی است.  
یکی از بـخشهاي زیـباي کتابـخانـه نـمایـشگاه دائـمی کتابـهاي چـاپـی نـایـاب اسـت که در زمـان بـازدیـد مـا، 
هـنوز افـتتاح رسـمی نشـده بـود. هـدف از تـأسـیس ایـن نـمایـشگاه دائـمی خـدمـت بـه پـژوهـشگران و 
دانـشپـژوهـان و روزنـهاي بـراي آگـاهـی یـافـتن از ذخـایـر کتابـخانـه اعـالم شـده اسـت. ایـن نـمایـشگاه در 
طـبقۀ سـوم سـاخـتمان کتابـخانـه در مـساحـتی حـدود 120 مـتر مـربـع بـرپـا شـده اسـت، و در آن 77 نـسخه 
کتاب و مجـله و نشـریـه در 23 مـحفظۀ شـیشهاي بـه نـمایـش گـذاشـته شـده اسـت. مـهمتریـن کتابـهاي بـه 
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نـمایـش گـذاشـته شـده ( جـمعاً 25 کتاب ) چـنین اسـت: قـرآن چـاپ شـده در سـال 1694م. در آلـمان؛ 
قـرآن اَلِـفی ( که تـمامـی سـطرهـاي آن بـا حـرف الـف آغـاز مـیشـود و نـمونـههـایـی از آن در ایـران هـم وجـود 

دارد) چـاپ شـده در سـال 1408ق. در هـند؛ نـسخهاي از کتاب فـن الخـط ( نـوشـتۀ مـصطفی اوغـور 
درمـان، چـاپ سـال 1411ق. اسـتانـبول ) دربـردارنـدة نـمونـههـایـی زیـبا از هـنرهـاي خـط عـربـی؛ تـاریـخ 
المسـلمین مـن صـاحـب شـریـعه االسـالم أبـی الـقاسـم محـمد الـی الـدولـه االتـابکیه، تـألـیف جـرجـس ابـیالـطیب 

الـمتوفـی 672ق. چـاپ سـال 1625م.؛ کتاب الـوهـابـیون و الـحجاز تـألـیف محـمدرشـید رضـا چـاپ سـال 
1344ق. چـاپ قـاهـره و قـامـوس عـربـی التـینی چـاپ سـال 1653م.. در مـیان مـجالت ( جـمعاً 33 مجـله 
مـعرفـی شـده اسـت ) نـیز مـیتـوان بـه مـوارد زیـر اشـاره کرد: شـمارة اول مجـلۀ عـلمی ادبـی پـزشکی 
صـنعتی الـبیان 1897م./1314ق. چـاپ قـاهـره بـه سـردبـیري شـیخ ابـراهـیم یـازجـی و دکتر بـشاره زلـزل؛ 
شـمارة اول مجـلۀ الـرسـالـه چـاپ سـال 1351ق. قـاهـره بـه سـردبـیري احـمد حـسن الـزیـات؛ شـمارة اول 
مجـلۀ الشـبان المسـلمین چـاپ 1348ق. در قـاهـره بـه سـردبـیري دکتر یـحیی احـمد الـدردیـري؛ شـمارة اول 
مجـلۀ الـشفاء ( صـحیفه طـبیه جـراحـیه عـلمیه و عـملیه ) چـاپ 1886م./ 1303ق. چـاپ قـاهـره بـه 
مـدیـریـت مـسؤول دکتر شـبلی شـمیل؛ شـمارة اول مجـلۀ الـعرفـان چـاپ محـرم 1327ق. که مکان چـاپ 
آن مـعلوم نیسـت و چـگونـگی شـروع مـقدمـۀ مجـله داللـت بـر گـرایـش شـیعی آن دارد: الحـمد هللا عـلی 
آالئـه و الـصاله و السـالم عـلی رسـله و انـبیائـه، اخـص مـنهم محـمداً صـلی اهللا عـلیه و آلـه و سـلم الـذي 
انتشـر الـعلم بـتعالـیمه ...؛ شـماره اول نشـریـۀ عـلمی ادبـی تـاریـخی فکاهـی مـرقـی الـنجاح چـاپ 1309ق./ 
1892م. چـاپ اسکندریـه بـه سـردبـیري عـطیه جـرجـس؛ شـمارة اول المشـرق چـاپ 1898م./ 1315ق. 
چـاپ بـیروت بـه سـردبـیري پـدر لـویـس شـیخو الـیسوعـی؛ شـمارة اول مجـله عـلمی تـاریـخی ادبـی الهـالل 
1310ق. 1892م. چـاپ قـاهـره که در آن از جـرجـی زیـدان بـه عـنوان منشـیء المجـله یـاد شـده اسـت. 
سـرانـجام در بـین 19 نشـریـهاي که مـعرفـی شـده اسـت مـیتـوان بـه ایـن مـوارد اشـاره کرد: شـمارة اول 
جـریـدة ام الـقري ( هـفتگی) چـاپ سـال 1343ق./1924م. در مکه؛ شـمارة 5 نشـریـۀ هـفتگی الـریـاض 
1349ق. که در قـاهـره بـه چـاپ مـیرسـیده اسـت. چـنین بـر مـیآیـد که وجـه مشـترك ایـن نشـریـات قـطع 
آنـها بـوده اسـت و اال بـرخـی از آنـها روزنـامـه و بـرخـی دیـگر هـفتهنـامـه و حـتی ظـاهـراً بـرخـی دیـگر مـاهـنامـه 

است.  
یـادآور مـیشـوم مجـلۀ عـلمی دانـشگاه ملک سـعود بـه آدرس زیـر در ایـنترنـت قـابـل دسـتیابـی اسـت: 

 .  www.ksu.edu.sa/printpress
پـس از بـازدیـد از کتابـخانـه بـه گـروه تـاریـخ رفـتیم و در آنـجا در جـمع صـمیمی اسـاتـید حـاضـر در جـلسه 
از سـوابـق و آثـار عـلمی خـود گـفتیم و از لـطف و مـحبت آقـایـان اسـاتـید بهـرهمـند شـدیـم. از جـمله اسـاتـید 

حاضر در جلسه که کارت خود را در اختیار قرار دادند، میتوان از این آقایان نام برد:  

دکتر سـعد الـغامـدي profsaad@hotmail.com.  اسـتاد تـاریـخ اسـالم و مـطالـعات شـرقـی گـروه 1.
تاریخ دانشکدة ادبیات. 

دکتر عبدالغفور اسماعیل روزي استاد تاریخ اندلس و تاریخ اسالم دانشگاه ملک سعود. 2.

استاد دکتر عزالدین عمر احمد موسی استاد تاریخ اسالم. 3.

.4 . askar53@yahoo.com دکتر عبداهللا بن ابراهیم العسکر
یکی از جـالـبتـریـن نکاتـی که در گـروه بـا آن مـواجـه شـدیـم چـاپ کتابـی از سـوي دکتر سـعد بـن حـذیـفه 
الـغامـدي عـضو هـیأت عـلمی گـروه تـاریـخ دانشکدة ادبـیات دانـشگاه ملک سـعود اسـت که حکایـتگر فـضا 
و ظـرفـیتهاي جـدیـدي اسـت که در عـربسـتان در حـال شکلگـیري اسـت. ایـن کتاب ـ که آقـاي جـعفریـان 
از چـاپ آن مـطلع بـود ـ  سـقوط الـدولـه الـعباسـیه و دور الشـیعه بـین الـحقیقه و االتـهام نـام دارد. الـبته ذیـل ایـن 
عـنوان، عـبارت طـوالنـی زیـر هـم روي جـلد کتاب بـه چـاپ رسـیده اسـت: دراسـه جـدیـده لـفتره حـاسـمه مـن 
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تـاریـخ امـتنا االسـالمـیه: 649 ـ 656 هـ. مـعتمداً عـلی مـصادر اولـیه، اسـالمـیه ( عـربـیه و فـارسـیه ) و اجـنبیه، مـعاصـره. 

ایـن کتاب دومـین کتاب از سـلسله کتابـهاي سـلسله تـاریـخ الـمغول و الـعالـم االسـالمـی اسـت و چـاپ سـوم 
آن در سـال 1425ق./2004 م. از سـوي دار ابـن حـذیـفه در ریـاض بـه چـاپ رسـیده اسـت. مـؤلـف در 
بخشـی از فـصل پنجـم کتاب ( ص 330 تـا 351 ) بـه بـررسـی تـهمت نـقش داشـتن شـیعیان در سـقوط 
بـغداد پـرداخـته و آن را نـقد کرده اسـت. وي هـمچنین بـا بـررسـی مـوشکافـانـه و عـالـمانـهاي آخـریـن وزیـر 

خلیفۀ عباسی یعنی مؤیدالدین محمد بن علقمی را نیز از این تهمت بري دانسته است.  

 �
تصویر شمارة 3 ـ تصویر روي جلد کتاب سقوط الدوله العباسیه 

پـس از اتـمام بـازدیـد از گـروه تـاریـخ چـند دقـیقهاي بـا دکتر سـعید بـن فـایـز الـسعید رئـیس گـروه 
بـاسـتانشـناسـی و مـوزههـا مـالقـات کردیـم و بـا هـدایـت ایـشان بـه بـازدیـد از مـوزة ایـن گـروه پـرداخـتیم. 
انجـمن سـعودي بـررسـیهاي بـاسـتانشـناسـی در دانـشگاه ملک سـعود از آغـاز سـال 1394ق. ـ 1395ق. بـه 

عـنوان فـرع گـروه تـاریـخ تـأسـیس شـد و در سـال 1397 ـ 1398 ق. تـحصیلی بـه عـنوان یک گـروه جـدیـد 
اسـتقالل یـافـت. وظـیفۀ ایـن گـروه تـدریـس دروس بـاسـتانشـناسـی در سـه شـاخـه اسـت: بـاسـتانشـناسـی 
قـدیـم؛ بـاسـتانشـناسـی دورة اسـالمـی؛ مـوزهداري. هـمچنین بخشـی ویـژة تـحصیالت تکمیلی 
( فـوقلـیسانـس ) در آن وجـود دارد. اضـافـه بـر ایـن گـروه و مـوزة آن، مـوزة مـردمشـناسـی و ادارة کل 
بـاسـتانشـناسـی نـیز مـرجـعی مـهم بـراي بـاسـتانشـناسـی در عـربسـتان بـه حـساب مـیآیـند. بـخش 

بـاسـتانشـناسـی و مـوزههـا و مـوزة مـردمشـناسـی دانشکدة ادبـیات دانـشگاه ملک سـعود مـوزهاي کوچک 
امـا دیـدنـی از یـافـتههـاي بـاسـتانشـناسـی فـراهـم آورده اسـت. بخشـی از ایـن یـافـتههـا مـربـوط بـه پـایـگاه 
بـاسـتانشـناسـی قـریـۀ فـاو اسـت. قـریـۀ فـاو شهـري قـدیـم در 770 کیلومـتري جـنوب ریـاض اسـت که 
قـدمـت یـافـتههـاي آن بـه بـیش از 5000 سـال مـیرسـد، امـا مـهمتریـن و بیشـتریـن ایـن یـافـتههـا مـربـوط بـه 
قـرن اول تـا سـوم مـیالدي اسـت. ایـن شهـر پـایـتخت دولـت عـربـی کنده و یک مـرکز تـجاري بـزرگ بـین 
جـنوب و شـمال و شـرق عـربسـتان بـوده اسـت. مـنطقه بـا مـساحـتی بـرابـر 900 ×2300 که ظـاهـراً دیـواري 
بـه ارتـفاع 5 مـتر از سـنگ و خشـت تـقویـت شـده داشـته، داراي بـازاري بـزرگ بـوده که در حـفاریـهاي 
بـاسـتانشـناسـی سـه طـبقه سـاخـتمان در آن کشف شـده اسـت. از دیـگر کشفیات ایـن مـنطقه تـعدادي مـعابـد 
خـورشـید و مـاه و بـت کهل و بـت الت و چـندیـن قـبرسـتان داراي اهـرام بـزرگ و مـنطقهاي مسکونـی 
وسـیع و داراي محـلههـاي مـختلف و داراي قـصرهـا و مـنزلـها بـا ظـرفـیت بـیش از سـیهـزار نـفر اسـت. 
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بـاسـتانشـناسـان هـمچنین آثـار مـهمی مـرتـبط بـا هـنرهـا و عـلوم مـختلف در آن یـافـتهانـد. سـاکنان ایـن مـنطقه 
زبـان خـاص و شـیوة نـگارش خـاص خـود را که نـگارش یـمن قـدیـم اسـت، داشـتهانـد. تـاکنون 14 نـوبـت 

باستانشناسی در این منطقه صورت گرفته است.  
بخشـی دیـگر از یـافـتههـاي بـاسـتانشـناسـی در ایـن مـوزه مـربـوط بـه ربـذه اسـت. در عـربسـتان دورة 
اسـالمـی، راهـهاي مکه بـر اسـاس مـبدأ شـامـل راهـهایـی مـانـند راه حـج شـامـی و عـراقـی و مـصري و یـمنی 
و چـندیـن راه دریـایـی بـوده اسـت و هـمین سـبب شکلگـیري شهـرهـا و قـري و بـرکههـا و چـاهـهاي 
مـتعددي در ایـن مسـیرهـا و شکلگـیري مـیراث تـمدنـی ارزشـمندي شـده اسـت. پـایـگاه بـاسـتانشـناسـی 
ربـذه از شهـرهـاي اصـلی راه حـج عـراقـی ( درب زبـیده ) اسـت که در 170 کیلومـتري جـنوب مـدیـنۀ 
مـنوره در مـساحـتی بـه طـول و عـرض 1500 × 700 مـتر واقـع شـده اسـت. کشفیات بـاسـتانشـناسـی و 
مـتون تـاریـخی نـشان مـیدهـد که ایـن شهـر در دورة خـالفـت نخسـتین خـلفاي پـیامـبر وجـود داشـته امـا 
گسـترش آن بـه عهـد امـوي بـرمـیگـردد و شکوفـایـی آن نـیز در عـصر عـباسـیان تـحقق یـافـته اسـت. چـنین 
بـرمـیآیـد که ایـن شهـر در اوائـل قـرن چـهارم هجـري از بـین رفـته اسـت. ربـذه داراي محـلههـاي مسکونـی 
مـنظم و کاخـهاي مـصور داراي بـرجـهاي مـدور و مـساجـد و بـرکههـا و چـاهـها و مـخازن آب بـوده اسـت 
که هـمگی از یک مـعماري مـتمایـز در دورة اسـالمـی حکایـت مـیکند. گـروه کاوش در ایـن حـفاریـها 
هـمچنان قـرائـنی از دورة پـیش از اسـالم یـافـتهانـد که نـشان مـیدهـد ایـن مـنطقه داراي حـوضـچههـاي 
طـبیعی آب و گـیاهـان مـناسـب بـراي چـراي گـوسـفند بـوده اسـت. ایـن مـنطقه در زمـان حـاضـر هـم 
مـنطقهاي بـارانخـیز اسـت و انـواع گـونـاگـون گـیاهـان بـزرگ و کوچک در آن یـافـت مـیشـود. ربـذه هـمان 
محـل تـبعیدگـاه ابـوذر و قـبرسـتان آن محـل بـه خـاكسـپاري اوسـت، ولـی در بـروشـورهـا و در تـابـلوهـاي 
داخـل مـوزه ایـن نکته بـرجسـته نشـده اسـت. گـفته شـده اسـت ابـن مسکویـه ( مسکویـه ) نـیز در ایـن شهـر 
بـه خـاك سـپرده شـده اسـت. ویـرانـی ربـذه را بـه سـال 319ق. شـایـد بـر اثـر زلـزلـه و یـا یک حـادثـۀ طـبیعی 

دیگر دانستهاند. 

 �
تصویر شمارة 4 ـ پایگاه حفاري باستانشناسی ربذه 
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 �
تصویر شمارة 5 ـ بقایاي منزل حاتم طائی در روستاي سمیراء،شهر حائل در شمال عربستان، (هذه بالدنا،ص252) 

 �
تصویر شمارة 6 ـ آثار تاریخی و باستانی شهر درعیه  

آخرین حضور در نمایشگاه 

بـعد از بـازگشـت بـه هـتل و مـقداري اسـتراحـت، عـصر هـنگام بـراي اسـتماع سـخنرانـی دکتر واعـظ بـه 
محـل نـمایـشگاه رفـتیم. مـوضـوع سـخنرانـی دکتر واعـظ رئـیس دانشکدة ادبـیات دانـشگاه عـالمـه طـباطـبائـی 
مـکه و الـمدیـنه و تجـلیهما فـی االدب الـفارسـی بـود. بـعد از بـازگشـت بـه هـتل، ابـتدا مـیهمان دکتر آذرشـب 

بـراي صـرف چـاي در اتـاق ایـشان بـودم و سـپس بـراي صـرف شـام مـطابـق مـعمول بـه رسـتوران نسـیم 
رفتیم.  

بازدید از مرکز تاریخی ملک عبدالعزیز 

بـر اسـاس وعـدة عـصر دوشـنبه، آقـاي زادبـوم صـبح چـهارشـنبه 16/10/1383 بـراي رفـتن بـه مـوزة ملک 
عـبدالـعزیـز بـه سـراغ مـا آمـد و بـنده و آقـاي دکتر مـوسـاونـد در مـعیت و مـیهمان ایـشان بـه مـوزه رفـتیم. مـوزة 

مـلی عـربسـتان در مـرکز تـاریـخی ملک عـبدالـعزیـز در وسـط شهـر ریـاض و بـه عـنوان بـرجسـتهتـریـن عـنصر 
ایـن مـرکز بـنا شـده اسـت. مـرکز تـاریـخی ملک عـبدالـعزیـز بـه مـناسـبت گـذشـت یکصدمـین سـال پـس گـرفـتن 
ریـاض بـه دسـت ملک عـبدالـعزیـز در زمـینی بـه مـساحـت 360000 مـتر مـربـع و از ده بـخش بـا اهـداف 
مـختلف تـأسـیس شـده اسـت: بـوسـتان عـمومـی بـا شـش بـاغ بـزرگ و یک مـیدان مـرکزي و یک نخـلستان 
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که بـه مـناسـبت یکصدمـین سـال آزاد سـازي ریـاض داراي یک صـد نخـل اسـت؛ قـصر مـربـع که دفـتر کار 
( دیـوان ) ملک عـبدالـعزیـز بـوده و مـرمـت و بـازسـازي شـده اسـت؛ مـوزة مـلی داراي هشـت تـاالر از 
پـیدایـش هسـتی و زمـین تـا زمـان حـاضـر عـربسـتان؛ مـؤسـسهاي فـرهـنگی که پـایـههـاي جـدیـد آن در محـل 
قـصر ملک عـبدالـعزیـز سـاخـته شـده و بـه تـاریـخ ملک عـبدالـعزیـز و دولـت عـربسـتان و شـبه جـزیـره 
اخـتصاص یـافـته اسـت؛ کتابـخانـۀ عـمومـی ملک عـبدالـعزیـز که در حـقیقت شـعبهاي از کتابـخانـۀ عـمومـی 
ملک عـبدالـعزیـز اسـت و از بـخشهاي مـختلف ویـژه مـردان و زنـان و کودکان تشکیل شـده اسـت؛ مسجـد 
ملک عـبدالـعزیـز که یکی از بـخشهاي مـجتمع قـصرهـاي مـربـع بـوده و از طـریـق یک پـل مـعلق بـه قـصر 
مـتصل بـوده اسـت و بـازسـازي و افـزودن بـخشهایـی بـه آن بـه اوائـل دهـۀ هشـتاد قـرن چـهارده بـرمـیگـردد؛ 
سـالـن کنفرانـس که بـراي بـرگـزاري سـمینارهـا و فـعالـیتهاي فـرهـنگی اسـتفاده مـیشـود و مجهـز بـه 
ابـزارهـاي جـدیـد ارائـه و بـخش تـرجـمۀ هـمزمـان اسـت؛ بـرج آب که در سـال 1391ق. بـراي بـاال بـردن 
فـشار آب در شـبکۀ آبـرسـانـی عـمومـی سـاخـته شـده بـود و اکنون بـر بـام مخـزن اصـلی آن سـالـنی بـا 
بـالکنهاي شـیشهاي مشـرف بـر مـنطقه سـاخـته شـده اسـت و قـرار اسـت بـه زودي در آنـجا رسـتورانـی 
سـاخـته شـود؛ سـاخـتمانـهاي بـازسـازي شـدة گِـلی قـدیـم و سـنتی که مـیتـوان آن را بـراي نـمایـشگاهـهاي 
کوچک یـا سـالـن غـذاخـوري بـراي بـازدیـدکنندگـان از مـرکز اسـتفاده کرد؛ و سـرانـجام پـارکینگ که 

متشکل از چهار پارکینگ مستقل با ظرفیت کل 1100 اتومبیل است. 

 �
تصویر شمارة 7 ـ برج آب که قبلها براي باال بردن فشار آب در منطقۀ مرکزي ریاض از آن استفاده میشده است. 
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 �
تصویر شمارة 8 ـ نماي کلی موزه ملی عربستان 

مـوزة مـلی در بـخش شـرقـی مـرکز تـاریـخی ملک عـبدالـعزیـز در زمـینی بـه مـساحـت17000 مـتر مـربـع بـا     
28000 مـتر مـربـع زیـربـنا در دو طـبقه و شـامـل ده تـاالر سـاخـته شـده اسـت. یکی از ایـن تـاالرهـا ویـژة 
نـمایـشگاهـهاي مـوقـت و یکی دیـگر ویـژة دفـترهـاي اداري و کارگـاه و انـبار و خـدمـات اسـت و بـقیۀ 
تـاالرهـا بـه مـوزه اخـتصاص یـافـته اسـت؛ تـاالر یک: تـاالر انـسان و هسـتی؛ تـاالر دو: تـاالر سـرزمـینهاي 
عـربـی قـدیـم؛ تـاالر سـه: تـاالر عـصر جـاهـلی؛ تـاالر چـهار: بـعثت نـبوي؛ تـاالر پـنج: اسـالم و جـزیـره الـعرب؛ 
تـاالر شـش: حکومـت اول سـعودي و حکومـت دوم سـعودي؛ تـاالر هـفت: تـاالر یکپارچـگی پـادشـاهـی 

عربستان سعودي و تاالر هشت: تاالر حج و حرمین شریفین.  
از نکات قـابـل تـوجـه در هـمۀ تـاالرهـاي ایـن مـوزه اتـاقـهاي ویـژه سـمعی بـصري اسـت که بـا چـشم مـخفی 
کار مـیکند و پـس از ورود بـازدیـدکنندگـان بـه داخـل اتـاق بـه صـورت خـودکار بـه ارائـۀ تـوضـیحاتـی 
سـودمـند در بـارة آن تـاالر مـیپـردازد. انـتقال از دورة پـیش از اسـالم بـه دورة اسـالمـی نـیز از طـریـق 

پلکانی صورت میگیرد که به صورت نمادین ارتقاء و واالیی و سیر صعود را حکایت میکند.  
بـه عـنوان نـمونـه فـیلمهایـی که در تـاالر اول بـه نـمایـش گـذاشـته مـیشـود چـنین اسـت: فـیلمی در بـارة 
آفـریـنش هسـتی، یک فـیلم در بـارة نـظریـۀ حـرکت صـفحات قـارههـا، سـه فـیلم از زلـزلـههـا و آتـشفشانـها، 
شـش فـیلم در بـارة مـحیطهاي مـختلف زیسـتی در عـربسـتان، یک فـیلم در بـارة سـاخـت ادوات سـنگی و 
فـیلمی دیـگر در بـارة اسـتفاده از آنـها، سـه دسـتگاه رایـانـۀ مسـتقل شـامـل بـرنـامـههـایـی در بـارة مـحیط زیسـت 
و سـنگنـوشـتههـاي بـاسـتانـی. در ایـن تـاالر یک شـهابسـنگ بـزرگ که در صحـراء ربـع خـالـی بـه دسـت 

آمده به نمایش گذاشته شده است.  
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 �
تصویر شمارة 9 ـ نقشۀ طبقۀ همکف موزة ملی 

 �
تصویر شماره 10 ـ نقشۀ طبقۀ اول موزة ملی 

 در تـاالر بـعثت نـبوي یک تـابـلوي مسـیر هجـرت پـیامـبر قـرار دارد و در پـایـان ایـن تـاالر هـم یک داالن 
قـرار دارد که بـر دیـوار آن یک تـابـلوي سـرامیکی مـزیـن بـه نـقاشـیهـاي انـتزاعـی اسـت که مـهمتریـن 

حوادث هجرت از خروج از مکه به سوي غار ثور گرفته تا ورود به قباء را شامل میشود.  
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 �
تصویر شماره 11 ـ مسیر حرکت پیامبر در هجرت از مکه به مدینه 

در تـاالر اسـالم و جـزیـره الـعرب مـاکت بخشـی از دیـوارهـاي یک قـصر در وادي ذيخشـب در مـدیـنه 
مربوط به آغاز عصر عباسی نصب شده است.  

 �
تصویر شمارة 12 ـ  ماکت یک قصر در وادي ذيخشب 

از دیدنیهاي تاالر حج و حرمین شریفین نیز یک سنگ میلی مسیر حج عراقی است. 
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 �
تصویر شمارة 13 ـ میل سنگی در مسیر حج عراقی 

مـوزه کوشـیده اسـت مـرجـعی زنـده بـراي تـاریـخ کشور عـربسـتان بـاشـد و شـرایـطی فـراهـم آورد که 
بـازدیـدکنندگـان بـین سـرگـرمـی و دانـش جـمع کنند و هـمچنین خـود را نسـبت بـه ایـجاد روح پـیوسـتگی 
بـه رسـالـت اسـالم و تـمدن بـزرگ آن و عـمق بخشـیدن بـه اصـول عـربـی و تفکر در سـنتهاي الهـی در 
هسـتی و زنـدگـی بشـر مـسؤول مـیدانـد. مـوزه تفسـیر خـود از تـاریـخ را بـرگـرفـته از تـعالـیم اسـالم و قـرآن 
مـیدانـد و بـا تجهـیزاتـی که فـراهـم آورده اسـت امکان یک گـردش تـاریـخی سـودمـند را از آفـریـنش هسـتی 

تا مراحل دیگر ایجاد کرده است.  
در طـراحـی ایـن مـوزه مـعیارهـاي جـهانـی تـأسـیس مـوزههـا مـد نـظر بـوده و تـالش شـده اسـت بـا اسـتفاده از 
ابـزارهـاي مـتنوع و جـدیـد نـمایـش سـطوح مـختلف فـرهـنگی جـامـعه از عـامـۀ مـردم و دانـشآمـوزان تـا 

پژوهشگران و اساتید دانشگاهی پوشش داده شود. 
مـوزة مـلی ریـاض ظـاهـراً وابسـته بـه وزارت آمـوزش  و پـرورش اسـت و زیـر نـظر سـازمـان آثـار بـاسـتانـی 
و مـوزههـا فـعالـیت مـیکند. مـوزة مـلی عـربسـتان نشـریـهاي فـصلی بـه نـام رسـالـه الـمتحف ( پـیام مـوزه ) دارد 
که شـمارة 5 آن در ربـیع 1 سـال 1425 بـه چـاپ رسـیده اسـت. اهـم مـطالـب ایـن شـماره چـنین اسـت: 
گـزارش بـازدیـدهـاي مـهم از مـوزه و گـزیـدهاي از مـباحـث عـلمی مـوزهداري، گـزارش کاوشـهاي 
بـاسـتانشـناسـی در عـربسـتان، گـزارش اجـمالـی نـمایـشگاهـهاي مـهم در عـربسـتان، مـعرفـی تـاالرهـاي 
مـختلف مـوزه، گـزارش دیـگر مـوزههـاي عـربسـتان، اظـهار نـظرهـا در بـارة مـوزه، مـعرفـی کتاب، تـصاویـر. 
ایـن مـوزه صـبح جـمعه و روزهـاي شـنبه تـعطیل اسـت و روزهـاي بـازدیـد مـدارس دخـترانـه و مـدارس 
پسـرانـه جـدا و سـاعـات بـازدیـد خـانـوادههـا از مـردان هـم جـداسـت. آدرس ایـنترنـتی مـوزه نـیز چـنین اسـت:  

  .  www.saudimuseum.com
از دیـگر دیـدنـیهاي ایـن مجـموعـه، کاخ مـربـع و اشـیاي درون آن اسـت که دفـتر کار ملک عـبدالـعزیـز بـوده 
اسـت. چـند نـمونـه از نکات قـابـل تـوجـه و جـالـب در ایـن کاخ، یکی قـرآنـی اسـت مخـطوط که بـا جـملۀ 
زیـر بـه پـایـان رسـیده اسـت: تـمت، تـمام شـد. و دیـگري نـامـهاي که عـبدالـعزیـز بـه خـط خـود بـراي پـزشک 
ویـژهاش بـا تـلگراف فـرسـتاده و از او خـواسـته اسـت که بـه سـرعـت خـود را بـه نـزد پـادشـاه بـرسـانـد، ایـن 
نـامـه ایـن گـونـه آغـاز مـیشـود: خـذ لـنا زورخـانـه الن مـا عـندنـا خـربـان. هـمچنین در بـیانـیۀ تـغییر نـام کشور 
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عـربسـتان از مملکه الـحجاز و نجـد و مـلحقاتـهما بـه المملکه الـعربـیه الـسعودیـه که 17 جـمادي االولـی سـال 
1352ق. صادر شده به موضوع افکار عمومی در قالب عبارات زیر اینگونه اشاره شده است:  

بـعد االعـتماد عـلی اهللا و بـناءاً عـلی مـا رفـع مـن الـبرقـیات مـن کافـه رعـایـانـا فـی مملکه الـحجاز و 
نجـد و مـلحقاتـهما و نـزوالً عـلی رغـبه لـرأي الـعام فـی بـالدنـا و حـباً فـی تـوحـید اجـزاء هـذه 

المملکه العربیه امرنا بما هو آت: .  
سـاخـت کاخ مـربـع از سـال 1354 ق. آغـاز و در سـال 1357ق. پـایـان یـافـته اسـت. ملک عـبدالـعزیـز از 
سـال 1902م. تـا 1953م. پـادشـاهـی کرده اسـت و پـس از او نـیز تـاکنون پسـرانـش حکومـت را در دسـت 

دارند. آغاز حکومت ملک فهد پادشاه کنونی عربستان از سال 1982م. بدین سوست. 

نگاهی استراتژیک براي بازسازي شهر ریاض 

از دیـگر نکات قـابـل تـوجـه در ریـاض که اطـالعـات آن را در مـوزه بـه دسـت آوردم فـعالـیتهاي هـیأت 
عـالـی بـازسـازي شهـر ریـاض ( الهـیئه الـعلیا لـتطویـر مـدیـنه الـریـاض ) اسـت که نشـریـهاي رایـگان بـه نـام تـطویـر و 

کتابـچههـایـی نـیز در تـوضـیح و تـبیین فـعالـیتهاي خـود منتشـر مـیسـازد. تـوزیـع رایـگان نشـریـه و ایـن 
جـزوات بـراي فـرهـنگسـازي و بـاالبـردن سـطح اطـالعـات مـردم در بـارة فـرهـنگ شهـري مـورد نـظر هـیأت 
بـازسـازي اسـت. شـشمین جـزوه از ایـن جـزوات در تـبیین اسـتراتـژي مـتعدد سـازي مـراکز شهـري ریـاض 
و تـبدیـل ریـاض از یک پـایـتخت تکمـرکزي بـه یک پـایـتخت پـنج مـرکزي اسـت. تـصویـر ایـن جـزوه را 
بـه هـمراه دو شـماره از مجـلۀ الـتطویـر که در بـردارنـدة نکاتـی بسـیار قـابـل تـوجـه در بـارة سـامـانـدهـی شهـري 
بـود بـه هـمراه یـادداشـتی مـبنی بـر ضـرورت بهـرهگـیري از تجـربـیات بـرنـامـهریـزي مـدیـریـت شهـري ریـاض 
بـه ویـژه در زمـینۀ بـرنـامـهریـزیـهاي کالن آیـنده، چـند روز بـعد از بـازگشـت بـه تهـران بـراي اطـالع شهـردار 
مـحترم تهـران ارسـال کردم و نـمیدانـم بـه دسـت ایـشان رسـیده اسـت یـا نـه. ریـاض در حـال حـاضـر یک 
هـزار کیلومـتر مـربـع مـساحـت و نـزدیک بـه پـنج مـیلیون نـفر جـمعیت دارد و در صـورت کنترل مـهاجـرت، 
جـمعیت آن در سـال 1442ق. بـه 5 / 10 مـیلیون نـفر خـواهـد رسـید و هـیأت عـالـی بـازسـازي شهـر 
ریـاض، ایـن شهـر را بـراي چـنین افـقی آمـاده مـیسـازد. پـیشبـینی کردهانـد که اگـر ورود مـهاجـران جـدیـد 
بـه شهـر ریـاض کنترل نـشود و رونـد کنونـی ادامـه یـابـد، جـمعیت ریـاض در سـال 1442ق. بـه 17 مـیلیون 
نـفر خـواهـد رسـید. یـادآور مـیشـود جـمعیت عـربسـتان بـه اسـتناد آمـار مـندرج در یک کتاب چـاپ سـال 

1421 قمري، 388/948/16 نفر بوده است.  

 �
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تصویر شمارة 14 ـ جایگاه بوستان بزرگ ثمامه 

بـوسـتان ثـمامـه در چـارچـوب طـرح اسـتراتـژیک ریـاض در مـنطقهاي بسـیار وسـیع در شـمال ریـاض بـا 
چـشمانـداز و پـنج هـدف و سـه راهکار تـأسـیس شـده اسـت. ایـن تجـربـه نـیز بـراي دسـتانـدرکاران 

مدیریت شهري میتواند قابل توجه است.  

نظام ارتباطی عربستان 

نکتۀ دیـگري که تـذکر آن را ـ شـایـد بـه دلـیل انـتساب بـه دانشکدة مـعارف اسـالمـی و فـرهـنگ و 
ارتـباطـات ـ الزم مـیدانـم تـوضـیحاتـی در بـارة نـظام ارتـباطـاتـی عـربسـتان اسـت. عـربسـتان سـعود 
سـیاسـتهاي ارتـباطـی خـود در سـال 1402ق. در سـی بـند مـصوب و اعـالم کرده اسـت. مـفاد بـرخـی از ایـن 
ـ  سـیاسـتها ( بـه نـقل از کتاب المملکه الـعربـیه الـسعودیـه؛ مـائـه عـام فـی خـدمـه االسـالم و المسـلمین، صـص 229 

233 ) چنین است: 
الـتزام بـه اسـالم در هـمۀ خـروجـیها و پـایـبندي بـه عـقیدة سـلف و دوري جسـتن از هـر آن چـه •

مغایر شرع باشد.  
مـبارزه بـا جـریـانـهاي ویـرانـگر و رویکردهـاي الـحادي و تـالشـهایـی که بـه مـنظور دور کردن •

مسلمانان از عقایدشان صورت میگیرد. 
تـوجـه و اهـتمام تـمام بـه نـهاد خـانـواده و نـگاه بـه آن بـه عـنوان سـلول اسـاسـی سـاخـت جـامـعه و •

نخستین کانون تربیت کودکان. 
محکم کردن پیوندهاي برادري و پیوند بین مسلمانان. •
تداوم دعوت به سوي خدا همواره تا ارثبري زمین از سوي خدا. •
بیطرفی در بیان حقائق. •
آزادي بیان. •

فـعالـیتهاي رادیـو در عـربسـتان از سـال 1949م. آغـاز شـده اسـت و اکنون بـراي سـه قـاره بـا بـیش از 13 
زبـان از طـریـق 6 کانـال رادیـویـی و روزانـه 88 سـاعـت بـرنـامـه پـخش مـیکند. یکی از شـبکههـاي رادیـویـی 
شـبکۀ قـرآن تـأسـیس شـده بـه سـال 1392ق./ 1972م. اسـت. شـروع بـه کار تـلویـزیـون هـم در سـال 
1385ق. / 1965م. بـوده اسـت. در حـال حـاضـر یک بـرج فـرسـتندة 176 مـتري بـراي پـوشـش دادن بـه 
سـه کانـال تـلویـزیـونـی در مـحوطـۀ وزارت ارتـباطـات ( وزاره االعـالم ) عـربسـتان بـنا شـده اسـت. اطـالعـات 
تکمیلی سـودمـندي در ایـن بـاره در صـفحات 236 تـا 239 کتاب المملکه الـعربـیه الـسعودیـه مـائـه عـام فـی 

خدمه االسالم و المسلمین آمده است.  
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تصویر شمارة 15 ـ مجتمع وزارت اعالم که یکی از بزرگترین فرستندههاي رادیویی و تلویزیونی در محوطۀ آن قرار 

دارد . 

وزارت ارتـباطـات عـربسـتان که اصـلیتـریـن نـهاد تـولـید و تـوزیـع خـبر اسـت 38 دفـتر و شـعبه ویـژة اخـبار 
داخـلی و 9 شـعبه ویـژه اطـالعرسـانـی خـارجـی دارد. خـبرگـزاري عـربسـتان هـم که زیـر نـظر وزارت 
ارتـباطـات اداره مـیشـود داراي 6 دفـتر در خـارج از کشور و 6 خـبرنـگار در 6 پـایـتخت جـهانـی اسـت. 
در عـربسـتان 122 نشـریـه چـاپ مـیشـود که از بـین آنـها 12 روزنـامـه، 23 مجـلۀ هـفتگی و 23 مجـلۀ 
مـاهـانـه در هـمۀ زمـینههـاي فـرهـنگی، ورزشـی، ادبـی، نـظامـی، اجـتماعـی، صـنعتی، اقـتصادي، عـلمی، زنـان، 
دیـنی و پـزشکی وجـود دارد و ایـن غـیر از نشـریـات عـلمی مـراکز عـلمی اسـت. الـریـاض و الجـزیـره و 

عکاظ و الشرق االوسط و االقتصادیه از مهمترین روزنامههاي کنونی عربستان هستند. 

سفر به مدینۀ منوره 

روز پـنجشـنبه 17 / 10 / 1383 نـمایـشگاه ویـژة بـازدیـد بـانـوان بـود و بـا مـوافـقت قـبلی قـرار شـد اعـضاي 
هـیأت بـا اتـوبـوس بـه شهـر مـدیـنه سـفر کنند و پـنجشـنبه شـب بـا هـواپـیما بـه ریـاض بـرگـردنـد. بـه دلـیل 
دشـواري ایـن سـفر و کوتـاهـی زمـان اقـامـت در مـدیـنه و بـاز هـم بـه لـطف هـمت و پـیگیري آقـاي دکتر 
مـوسـاونـد مـدیـر شـرکت جـهانـگردي ارس، ایـشان و دو تـن از دوسـتان بـا صـفایـی که در ایـن سـفر بـا آنـها 
تـوفـیق آشـنائـی یـافـتم یـعنی آقـایـان سـپهري و اکبر نـقدي شـرکاي گـالـري فـرش سـپهري در یـوسـفآبـاد 
تهـران بـا هـواپـیماي سـاعـت 6 صـبح بـه مـدیـنه مشـرف شـدیـم. در طـول سـفر که حـدود پـنجاه دقـیقه بیشـتر 
طـول نکشید قـریـن یکی از جـوانـان مـتعصب وهـابـی که ظـاهـراً در دانـشگاه اسـالمـی مـدیـنه تـحصیل یـا 
تـدریـس مـیکرد بـودم و او بـا ایـن گـمان که از کشور مـغرب آمـدهام سـر صـبحت را پـیش از نشسـتن 
روي صـندلـی هـواپـیما آغـاز کرد و پـس از اطـالع از ایـن که بـه یک ایـرانـی شـیعی روبـروسـت تـمام طـول 
سـفر را بـه انـدرز و نـصیحت و دعـوت بـنده بـه تـوحـید و طـرد شـرك و مـطالـعۀ آثـار عـلماي اهـل سـنت و 
پـرهـیز از بـدعـت و دعـاي مکرر بـراي سـنی شـدن بـنده گـذرانـد و بـنده نـیز بـه عـنوان قـبول سـخنان او و 
ضـرورت پـرهـیز از فـرَق مـبتدعـه گـفتم که بـایـد از وهـابـیت که یک فـرقـۀ جـدیـد اسـت و در عـصر رسـول 
صـلی اهللا عـلیه و آلـه و سـلم نـبوده اسـت دوري جسـت و آن بـینوا کلی بـه زحـمت افـتاد تـا اثـبات کند 
وهـابـیت یک فـرقـه مـبتدعـه نیسـت و بـنده هـمچنان بـر ضـرورت تـوحـید واقـعی و تـأسـی بـه سـیرة پـیامـبر 
که مـودت و والیـتپـذیـري اهـل بـیت یکی از اجـزاي آن اسـت تـأکید داشـتم و مـتقابـالً بـه او گـفتم بـراي 
وحـدت جـامـعۀ اسـالمـی و بـراي ایـن که مـتأسـی بـه سـیرة واقـعی پـیامـبر شـود بـراي او دعـا خـواهـم کرد. بـا 
ـ  هـماهـنگی بـرخـی دوسـتان در اتـاق 707 هـتل الـدخـیل ـ هـتل بـعثۀ مـقام مـعظم رهـبري و سـتاد حـج 
مسـتقر شـدیـم. اعـضاي سـتاد رفـته رفـته بـه مکه مشـرف مـیشـدنـد و بحـمداهللا مشکل کمبود جـا وجـود 
نـداشـت. تـوفـیق نـصیب شـد و پـنجشـنبه و جـمعه 18 و 17/10/1383 در جـوار مـضجع پـاك پـیامـبر خـدا 
و ائـمۀ بـقیع بـه زیـارت گـذشـت. صـبح روز پـنجشـنبه بـه مـالقـات دکتر بـیآزار شـیرازي در بـعثۀ آیـت اهللا 
الـعظمی مکارم شـیرازي رفـتم و تـنی چـند از دیـگر دوسـتان قـدیـم را هـم در بـعثه مـالقـات کردم. روز 
جـمعه 18/10/ 83  بـه امـید دیـدن دوبـارة مـرکز مـدیـنهشـناسـی بـه مجُـمع الـداوودي لـلوقـف در آغـاز خـیابـان 
حـمزه بـن عـبدالـمطلب رفـتم ولـی خـبري از مـرکز نـبود و ظـاهـراً آن را جـمع و یـا بـه مکانـی دیـگر مـنتقل 

کردهاند.  

بازگشت به تهران 

حـرکت از مـدیـنه بـه ریـاض از طـریـق جـده از سـاعـت 55/21 شـروع و بـه دلـیل تـوقـف طـوالنـی در 
فـرودگـاه جـده تـا سـاعـت دو صـبح شـنبه 19 /10 /83  طـول کشید و چـون سـاکها بـا آن پـرواز نـیامـده 
بـود، نـاچـار شـدیـم که سـاعـت ده صـبح شـنبه 19 /10 / 83 بـار دیـگر بـراي گـرفـتن سـاکها بـه فـرودگـاه 
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مـراجـعه کنیم. نـمایـشگاه هـفتۀ فـرهـنگی ایـران روز قـبل بـه کار خـود پـایـان داده بـود. سـاعـت 10 / 16 
هـمان روز بـراي بـازگشـت بـه ایـران از طـریـق کویـت بـار دیـگر بـه فـرودگـاه آمـدیـم. سـاعـت 5 بـعد از ظهـر 
بـه کویـت رسـیدیـم و شـب را در مـسافـرخـانـهاي که بـه آن هـتل سـفیر فـرودگـاه کویـت مـیگـفتند بـه سـر 

بردیم تا با پرواز ظهر روز یکشنبه 20 / 10 / 83  راهی فرودگاه مهرآباد شویم. 

تأمالتی پیرامون برگزاري هفتۀ فرهنگی 

بـا تـوجـه بـه نـاهـماهـنگیهـاي سـاخـتاري که در کشور مـا وجـود دارد، زحـمات زیـادي بـراي بـرگـزاري ایـن 
هـفتۀ فـرهـنگی کشیده شـده بـود. امـا بـراي بـنده که نـگاهـی از بـیرون بـه ایـن مـراسـم داشـتم، نکاتـی بـه نـظر 
مـیآمـد که ذکر آنـها نـه بـه مـثابـۀ نـادیـده انـگاشـتن زحـمات وزارت فـرهـنگ و ارشـاد اسـالمـی  و سـازمـان 
فـرهـنگ و ارتـباطـات اسـت و نـه بـه مـعناي غـیرواقـعنـگري در حـوزة تـعامـالت بـینفـرهـنگی. ایـن نکات را 
بـه ایـن امـید یـادآور مـیشـود که اگـر صـوابـی در آن نـهفته اسـت و اگـر راهـی بـراي اجـراي آنـها وجـود 

دارد از سوي متولیان امر مد نظر قرار گیرد. 
هـفتۀ فـرهـنگی نـمیتـوانـد و نـبایـد بـه صـورتـی واحـد در کشورهـاي مـختلف بـرگـزار شـود. هـر •

کشور مـقتضیات و حـساسـیتهاي خـاص خـود را دارد و مـا نـیز در هـر کشوري از یک تـصویـر 
ذهـنی و مـزیـت نسـبی خـاصـی نـزد دولـتمردان و مـردم آن کشور بـرخـورداریـم. غـرفـههـاي 
نـمایـشگاه هـفتۀ فـرهـنگی ایـران و حـتی مـواد عـرضـه شـده در آنـها در هـر کشور بـایـد پـس از 
چـنین مـطالـعهاي تـعیین شـود و از وحـدت رویـه در کشورهـاي مـختلف بـایـد پـرهـیز کرد. بـه نـظر 
مـیرسـید پـارهاي از غـرفـههـا یـا کاالهـاي فـرهـنگی عـرضـه شـده در آن بـا مـحیط عـربسـتان 

سازگاري نداشت.  
در فـرصـتهاي محـدودي که بـراي شـناسـانـدن ایـران و انـقالب بـه دسـت مـیآیـد، بـایـد از هـمۀ •

تـوان بـراي مـعرفـی خـود و جـوهـرة کشور و نـظام مـقدس خـود بهـره بـگیریـم. شـایـد در بـارة ایـن 
که مـؤلـفههـاي هـویـت اسـالمـی و ایـرانـی مـا کدام اسـت، بـین صـاحـبنـظران اخـتالف وجـود 
داشـته بـاشـد ولـی گـمان مـیبـرم در یک قـدر مشـترکی اخـتالف نـظر وجـود نـداشـته بـاشـد و بـه 
هـمین تـرتـیب در مـواردي نـیز تـردیـد وجـود نـدارد که جـزو مـؤلـفههـاي هـویـت مـا نیسـت. بـه 
گـمان بـنده، تکیه بـر نـمادهـایـی مـانـند چهـرة زن ایـرانـی بـازتـاب جـوهـرة هـویـت مـلی مـا، تـاریـخ مـا 

و انقالب اسالمی ما نیست. 
هـفتۀ فـرهـنگی نـبایـد در یک مـحیط محـدود بـمانـد و بهـتر اسـت تـدبـیري انـدیشـیده شـود تـا •

هـنرمـندان و اسـاتـید در مـحیطهاي فـرهـنگی و مـتناسـب بـا تـخصص خـود مـانـند دانـشگاهـها و 
سـازمـانـها و گـالـریـها و مـانـند آن حـاضـر شـونـد و بـه تـبادل نـظر بـپردازنـد. الـبته گـاه دولـتها، 
محـدودیـتهایـی در ایـن زمـینه ایـجاد مـیکنند ولـی سـخن در تـالش بـراي اسـتفادة بهـینه از 
فـرصـتهاسـت. مـثالً اگـر بـازدیـد اسـاتـید از دانـشگاهـهاي ریـاض بـا بـرنـامـهریـزي قـبلی بـود قـطعاً 
پـربـارتـر و ثـمربـخشتـر بـود. الـبته از حـق نـبایـد گـذشـت که پـوشـش رسـانـهاي و مـطبوعـاتـی 
نـمایـشگاه بسـیار خـوب بـود و بـنده نـیز دو مـصاحـبه بـا تـلویـزیـون و رادیـو داشـتم و دو مـصاحـبه 

نیز به دلیل تالقی با سفر مدینه لغو شد. 
حـضور مـترجـم قـوي بـراي ایـجاد ارتـباط بـا مـراجـعه کنندگـان از ضـرورتـهاي ایـن گـونـه مـراسـم •

است. 
انـتخاب زمـان و مکان مـناسـب در بـرگـزاري هـفتۀ فـرهـنگی بسـیار مـهم اسـت. تـعداد •

بـازدیـدکنندگـان نـمایـشگاه چـندان زیـاد نـبود و یکی از عـوامـل آن تـقارن آن بـا ایـام امـتحانـات 
مـدارس و دانـشگاهـهاي عـربسـتان بـود. پـیش از ایـن هـم اشـاره شـد که دوري محـل نـمایـشگاه از 
مـرکز شهـر هـم بـر عـدم اسـتقبال مـؤثـر بـود. تـوجـه بـه ایـن نکات بـر ضـریـب تـحقق اهـداف 
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بـرگـزاري نـمایـشگاه مـیافـزایـد. انـتخاب مکان مـناسـب و نـزدیک بـه مـراکز شهـري و قـابـل 
دسـترسـی آسـان بـراي مـردم هـم در ایـن امـر مـؤثـر اسـت و قهـراً تـجارب و اطـالعـات 
سـفارتخـانـههـا که از نـزدیک بـا پـایـتختهـا آشـنائـی دارنـد بـایـد مـد نـظر دسـتانـدرکاران قـرار 

گیرد.  

چکیدة مقالۀ: رابطۀ اسالم و ایران؛ رویکرد تمدنی 
نـظریـهپـردازان تـمدن، عـوامـل مـختلفی را بـراي شکلگـیري یک تـمدن بـرشـمردهانـد و گـاه بـه تـأثـیر 
بـاورهـاي دیـنی در فـرایـند تـوسـعه و بـالـمآل تـمدن تـوجـه داشـتهانـد؛ ولـی عـنصر دیـن بـه عـنوان جـوهـرة 
تـمدن هـنوز جـایـگاهـی شـایسـته در ایـن نـظریـههـا نـیافـته اسـت. از سـوي دیـگر در بـارة نـقش و رسـالـت 
دیـن هـم انـدیـشمندان دیـنشـناس و نـیز جـامـعهشـناسـان دیـن دیـدگـاهـهایـی مـتفاوت ارائـه کردهانـد. اگـر 
تـمدنسـازي را نـیز در حـیطۀ هـدایـت که رسـالـت اصـلی دیـن اسـت بـدانـیم آن گـاه مـیتـوانـیم از تـوانـمندي 
دیـن و آمـوزههـاي دیـنی در حـوزة تـمدنسـازي و سـاز و کار آن سـخن بـه مـیان آوریـم. آمـوزههـاي دیـن 
در حـوزة تـمدنسـازي بـا هـر قـوت و تـوانـی که بـاشـد بـسان بـذري اسـت که مـادام که در مـحیطی مـناسـب 
افـشانـده نـشود، جـامـۀ عـینیت و تـحقق بـیرونـی بـر تـن نـخواهـد کرد. بـررسـی وضـعیت ایـران پـیش و پـس 
از ظـهور اسـالم و نـیز بـررسـی وضـعیت جـامـعۀ یکپارچـۀ اسـالمـی پـیش و پـس از گـرویـدن ایـرانـیان بـه ایـن 
جـامـعه مـیتـوانـد مـا را بـه سـمت درکی کلی از تـعامـل آنـها رهـنمون بـاشـد. مـطالـعات تـاریـخی نـشان 
مـیدهـد که یکی از سـرزمـینهایـی که اسـالم تـوانسـت تـوانـمندي خـود بـراي تـمدنسـازي بـه اثـبات بـرسـانـد 
ایـرانزمـین بـود. در نـگاهـی کلی مـیتـوان گـفت بـرتـریـن خـدمـت ایـران بـه اسـالم فـراهـم سـاخـتن زمـینهاي 
بـراي تجـلی قـدرت تـمدنسـازي دیـن بـود و از جـمله خـدمـتهاي اسـالم بـه ایـران نـیز سـمت و سـو دادن بـه 

توان تمدنی ساکنان این سرزمین دیرین بود.  
جـملۀ پـایـانـی مـتن مـقالـه نـیز چـنین اسـت: بـه اعـتقاد مـا مسـلمانـان بـذرهـاي تـمدنسـاز اسـالمـی هـیچگـاه 
رنـگ کهنگی نـمیگـیرد و هـمواره از سـالمـت و کارآیـی و کارآمـدي بـرخـوردار اسـت و اکنون نـیز اگـر 
بـتوان زمـینهاي مـناسـب بـراي کاشـت آن فـراهـم آورد بـار دیـگر آمـوزههـاي تـمدنسـاز وحـی و سـنت 
مـعصومـان عـلیهم السـالم درخـت تـنومـند تـمدن اسـالمـی نـویـنی را بـراي بشـر بحـرانزدة مـعاصـر بـه ارمـغان 

خواهد آورد.  
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