
باسمه تعالی 

یادداشتهاي سفر کرواسی       
دکتر محسن الویري 

کـرواسی Republika Hrvatska یـــا Republic of Croatia کـشـوري 
اسـت کوچک بـا 542/56 کیلومـتر مـربـع مـساحـت، و 5/4 مـیلیون جـمعیت، در جـنوب مـرکزي اروپـا که 
از شـمال بـه اسـلوونی و مـجارسـتان و در شـمال شـرقی بـه صـربسـتان و در جـانـب شـرق بـه بـوسنی و 

هـرزه گـویـن و در جـنوب بـه مـونـته نـگروه و دریـاي آدریـاتیک Adriatic هـم مـرز و محـدود 
اسـت. مـهاجـرت کرواتـها بـه ایـن سـرزمـین را در قـرن هـفتم مـیالدي نـوشـته انـد ولی کهن تـریـن مـنطقه 
شـناسـائی شـده در آن، مـرکز شهـر زاگـرب یعنی سـامـوبـور اسـت که قـدمـت آن بـه سـال 1242ق. می 
رسـد. مـنطقۀ عـمومی کرواسی در زمـان امـپراتـور روم بـه نـام پـانـونـینا شـناخـته می شـد و مـجارهـا در سـال 
1091 آن را تـصاحـب کردنـد ولی بـه دنـبال شکست از عـثمانـیها، کرواتـها بـه سـال 1526 پـادشـاه اتـریـش 
را بـه عـنوان پـادشـاه خـود بـرگـزیـدنـد و بـار دیـگر بـا تشکیل حکومـت مـجارسـتان ـ اتـریـش در سـال 
1876م. تـحت سـیطرة آنـها قـرار گـرفـتند. ایـن کشور در سـال 1918 از مـجارسـتان و اتـریـش جـدا شـد و 
در هـمان سـال بـه هـمراه چـند ایـالـت دیـگر اتـحادیـۀ جـدیـدي تشکیل دادنـد که یـوگسـالوي یعنی اسـالو 
بـزرگ نـام گـرفـت. یـوگسـالوي در جـنگ جـهانی دوم از سـوي نـازیـها اشـغال شـد ولی تجـزیـه نشـد. گـفته 
می شـود در دوران اشـغال، کرواتـهاي فـاشـیست مجـري طـرحـهاي هـیتلر بـودنـد و تـعداد زیـادي صـرب و 
یـهودي کشتند. بـه هـر حـال بـه دنـبال تـحوالت نـاشی از فـروپـاشی بـلوك شـرق، کشور کرواسی در 25 
ژوئـن 1991 اعـالم اسـتقالل کرد. ولی بـالفـاصـله بـعد از اعـالم اسـتقالل مـورد هـجوم صـربـها قـرار گـرفـت 

و در گیر جنگی چهار ساله شد.  
سـاخـتار حکومتی آن ریـاسـت جـمهوري بـا نخسـت وزیـر اسـت که اولی بـا راي مسـتقیم مـردم و دومی 
بـا رأي پـارلـمان انـتخاب می شـود و طـول دورة ریـاسـت جـمهوري پـنج سـال اسـت و حـداکثر تـا یک 
دوره قـابـل تـمدیـد اسـت. ریـیس جـمهور فـرمـانـدة نـظامی هـم هسـت. ایـن کشور در حـاشـیۀ سـاحـلی خـود 
حـدود 300 بـندر کوچک و بـزرگ دارد که رونـق اقـتصادي و تـوریسـتی ایـن کشور را تـضمین کرده 
اسـت. یک سـوم کل کشور را هـم مـناطـق جنگلی تشکیل می دهـد. شـصت درصـد جـمعیت ایـن کشور 
شهـرنشـین هسـتند که در شهـر زاگـرب پـایـتخت و شهـرهـاي بـزرگی مـانـند بـندر رییکا و اسـپلیت زنـدگی 
می کنند. نـژاد اصلی مـردم ایـن سـرزمـین کروات اسـت ولی پـنج درصـد صـرب و درصـد نـاچـیزي مـجار 
و اسـلووانـیائی و ایـتالـیائی هـم در آن می زیـند. جـمعیت زاگـرب حـدود 310 هـزار نـفر و جـمعیت 
اسـپلیت هـم حـدود 242 هـزار نـفر بـرآورد شـده اسـت. امـید بـه زنـدگی در مـیان مـردان 72 سـال و در 
مـیان زنـان 76 سـال اسـت. بـر اسـاس آمـار تـوسـعه انـسانی سـال 2008 شـاخـص تـوسـعۀ انـسانی بـاالئی 
دارد. 98 درصـد مـردم بـاسـوادنـد و 67 دانـشگاه و مـؤسـسۀ عـالی در آن فـعالـیت می کنند. زبـان اصلی 
سـاکنان ایـن کشور کرواتی اسـت. خـبرگـزاري رسمی آن هـینا نـام دارد. واحـد پـول ایـن کشور کُنا 

HRK اسـت که بـرابـر بـا 100 لـیبا اسـت و هـر 5/5 کُنا نـیز بـا یک دالر امـریکا بـرابـر اسـت. آقـاي خـاتمی 
رییس جمهور وقت جمهوري اسالمی در سال 2005 م. به این کشور سفر کرده است.  
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سـفر مـا بـه کشور کرواسی در قـالـب هـیأتی متشکل از آقـاي مـوریـس مـعتمد ( نـمایـندة دورة شـشم و 
هـفتم کلیمیان در مجـلس شـوراي اسـالمی)، خـانـم دکتر جـمیله عـلم الهـدي ( ریـیس پـژوهشکده 
مـطالـعات خـانـواده دانـشگاه شهـید بهشـتی )، خـانـم رسـتم آبـادي ( کارشـناسی ارشـد مـرکز گـفتگوي ادیـان 
سـازمـان فـرهـنگ و ارتـباطـات ) و بـنده بـه دعـوت رایـزنی فـرهنگی ایـران در کرواسی و بـراي شـرکت در 
هـمایـش گـفتگوي ادیـان بـا مـوضـوع زنـدگی مـسالـمت آمـیز در ادیـان صـورت می گـرفـت. فـاصـلۀ طـوالنی 
سـه سـاعـت و 45 دقـیقۀ فـرودگـاه امـام خـمینی تـا فـرودگـاه آتـاتـورك اسـتانـبول فـرصتی بـراي بـرخی 
کارهـاي علمی مـختصر و صـحبت نسـتاً مـفصل بـا خـانـم دکتر عـلم الهـدي و آگـاهی از فـعالـیتهاي ایـشان 
در زمـینۀ فـلسفۀ آمـوزش و پـرورش و فـعالـیت و مـسؤولـیت اخـیرشـان در بـارة تـحقیقات مـربـوط بـه 
خـانـواده. در فـرودگـاه اسـتانـبول هـم حـدود 5/3 سـاعـت بـراي سـوار شـدن بـه هـواپـیماي بـعدي وقـت 
داشـتیم. ولی بـا تـوجـه بـه عـدم هـماهنگی و بـرنـامـه ریـزي قبلی امکان رفـتن بـه داخـل شهـر فـراهـم نشـد و 
بـخش عـمدة ایـن وقـت بـه گشـتن در فـرودگـاه نسـبتاً کوچک اسـتانـبول گـذشـت. در ایـن فـاصـله فـرصتی 
بـراي صـحبت کردن بـا آقـاي مـوریـس مـعتمد فـراهـم آمـد. ایـشان که مـهندس مـشاور نـقشه کشی و نـقشه 
بـرداري زمینی و هـوائی و دریـائی اسـت و در شـشمین و هـفتمین دورة مجـلس هـم نـمایـنده کلیمیان 
بـوده اسـت در زمـرة خـاطـرات خـود بـه سـاخـتن بـلوار مـوازي خـیابـان ارم قـم در سـال 1354 ـ 1355 
اشـاره کرد که ظـاهـرا بـا بخشی از بـلوار عـمار یـاسـر تـطبیق می کند. وي اظـهار داشـت که ایـن بـلوار 
مـطابـق نـقشۀ قبلی خـود از محـلی عـبور می کرد که درسـت از مـنزل امـام می گـذشـت و مـن بـا تـوجـه بـه 
ایـن که در مـطالـعات مـقدمـاتی خـود تـمام خـانـه هـاي در مسـیر را بـررسی می کردم که خـانـه هـاي 
قـدیمی آسـیبی نـبیند مـتوجـه شـدم که بیشـتر مـردم در زیـرزمـینهاي خـود در کنار دار قـالی تـصویـري از 
امـام هـم نـصب کرده انـد و وقتی پـرسـیدم ایـن کیست مـتوجـه شـدم که نـام ایـشان امـام خـمینی اسـت بـه 
شـدت نـزد مـردم مـحبوب اسـت و لـذا مسـیر را تـغییر دادم تـا مـنزل امـام تخـریـب نـشود. الـبته عـده اي بـه 
خـاطـر تـغییر مسـیر بـلوار و عـدم افـزایـش قـابـل انـتظار ارزش ملکشان از مـن شکایـت کردنـد و سـاواك 
هـم مـرا احـضار کرد ولی مـن بـا ایـن اسـتدالل که تخـریـب مـنزل امـام مـوجـب اعـتراض مـردم و دردسـر 
آفـرینی بـراي حکومـت خـواهـد شـد، بـر تـصمیم خـود مـانـدم. پـرواز بـعدي مـا هـم که بـا حـداقـل نـیم 
سـاعـت تـأخـیر انـجام شـد، 5/1 سـاعـت طـول کشید و مـا سـاعـت 10/4 بـه وقـت محـلی وارد زاگـرب 
شـدیـم. در فـرودگـاه آقـاي قـاضی خـانی رایـزن فـرهنگی ایـران و همسـرش مـنتظرمـان بـود. ابـتدا بـراي 
صـرف نـاهـار بـه رسـتوران ادریـس وابسـته بـه مـرکز اسـالمی زاگـرب و سـپس بـه هـتل آنـتونـوویـچ 

Hotel Antunovic  که محل استقرار مان بود رفتیم.  
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 !
تصویر شمارة 2 ـ قطار درون شهري زاگرب 

بـه مـناسـبت شـهادت حـضرت زهـراء سـالم اهللا عـلیها مـراسمی در محـل رایـزنی بـرپـا بـود و قـرار بـود مـن 
هـم چـند کلمه اي صـحبت کنم. بـه هـمین دلـیل سـاعـت 8 غـروب بـه طـرف رایـزنی که حـدود 20 دقـیقه 
بـا هـتل فـاصـله داشـت حـرکت کردیـم. سـفارت خـانـه و رایـزنی در مـنطقه مـرفـه نشـین شهـر زاگـرب واقـع 
اسـت. در مـناطـق قـدیـم و ارزان شهـر، آپـارتـمانـها و مـجتمعهاي مسکونی زمـان سـیطرة کمونیسـتها که 
مـشابـه آن را در کی یـف هـم دیـده بـودم قـرار داشـت که اکنون آن را بـه مـردم واگـذار کرده انـد. در 
مـحفل بی ریـاي رایـزنی که تـنها کارمـندان انگشـت شـمار سـفارت و رایـزنی در آن شـرکت داشـتند، در 
صحبتی کوتـاه، بـه داللـتهاي جـانبی احـادیـث اشـاره کردم و بـا تکیه بـر حـدیـث مـوسی بـن الـقاسـم بـه نـقل 
از امـام جـواد عـلیه السـالم در زمـینه جـواز طـواف مسـتحبی بـراي اوصـیاي خـدا بـه بـیان مـنزلـت حـضرت 

زهراء سالم اهللا علیها پرداختم.  

شنبه 9/3/88، 30 می 30-05-2009 

بـرنـامـۀ اصلی امـروز مـا بـازدیـد از کاتـدرال شهـر جـاکوو Dakovo در حـدود  250 کیلومـتري زاگـرب 
و مـالقـات بـا بی شـاپ آن بـود، ولی قـرار شـد پـیش از آن بـه بـازدیـد از مـوزه و بـناي یـادبـود یکی از 
اردوگـاهـهائی که گـفته می شـود هـولـوکاسـت در آن اتـفاق  افـتاده بـرویـم. مـترجـم هـمراه مـا در ایـن سـفر 
خـانمی ایـرانی و اهـل مـهابـاد بـه نـام ثـریـا بـود که بـه هـمراه همسـر کروات خـود که پـیش از انـقالب در 

ایران مسلمان شده بود بیش از سی سال است که در زاگرب زندگی می کند.  

www.jusp- که پـایـگاهی بـه نـام Jasenovac مجـموعـه مـوزه و بـناي یـادبـود یـاسـنواس

jasenovac.hr دارد، در جـائی سـاخـته شـده که گـفته می شـود، یکی از مکانـهاي وقـوع 
هـولـوکاسـت اسـت. گـفته می شـده که یک مـیلیون و دویسـت هـزار یـهودي در ایـن جـا سـوزانـده شـده 
انـد. الـبته تـحقیقات اخـیر که در کرواسی صـورت گـرفـته نـشان می دهـد که حـداکثر هـفتاد و پـنج هـزار 
نـفر در ایـن مکان کشته شـده انـد که اغـلب آنـها یـهودي هسـتند ولی در بـین آنـها صـربـها، مسـلمانـان، 
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کرواتـها، کولـیها و هـر ضـد فـاشـیستی هـم وجـود دارنـد. بـناي یـادبـود بـه شکل گـل شکفته شـدة اللـه که 
گلبرگهاي آن از هم فاصله دارند، ساخته شده است.  

 !
تصویر شمارة ـ نماي یادبود یاسنواس 

نـماي کنار در ورودي مـوزه، دو تـنۀ درخـت اسـت که بـه شکل اسـتخوان انـسان تـراش داده شـده و 
البالي زره اي که نماد ستم و جنگ است به نمایش گذاشته شده است.  

 !
تصویر شمارة ـ نماي ورودي موزة یاسنواس 
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فـضاي داخـلی مـوزه بـا چـوبـهاي مـخصوصی سـاخـته شـده که بـوي تـقریـباً بـدي از آنـها مـتصاعـد اسـت و 
رنـگ سـیاه هـم خـورده اسـت ایـن رنـگ و بـو هـم یـادآور سـلولـهائی اسـت که زنـدانـیان در آن نـگاهـداري 
می شـده انـد و سـختیهائی که بـر آنـان روا داشـته می شـده اسـت. نـام قـربـانـیان روي پـالکهائی که از 
سـقف راهـروي ورودي مـوزه آویـزان بـود نـوشـته شـده بـود و یک دسـتگاه نـمایـشگر هـم مـدام ایـن نـامـها 

را نمایش می داد.  

 !
تصویر شمارة ـ نام قربانیان روي پالکهاي طلقی 

در ایـن مـوزه بـقایـاي لـباس زنـدانـیان و مـعدودي از اشـیا و دسـت نـوشـته هـاي آنـها و تـصاویـري از آنـان 
به نمایش گذاشته شده است.  

مـاجـراي ایـن زنـدان و قـربـانـیان بـه صـورت مـختصر ایـن اسـت که در جـنگ جـهانی اول و عـصر سـلطۀ 

نـازیـها گـروهی از کرواتـها که اوسـتاشـا Ustasha خـوانـده می شـونـد تـحت االمـر فـرمـانـدهی بـه نـام 

آنـته پـاولـیچ Ante Pavelic جـمهوري خـودمـختار کرواسی را اعـالم کردنـد و زیـر نـظر هـیتلر 
بـه فـرسـتادن یـهودیـان و نـیز مـخالـفان نـازیـها بـه اردوگـاهـهائی مـانـند یـاسـنواس پـرداخـتند و سـرانـجام تـعداد 

زیادي از آنها را هم به قتل رساندند.  
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 !
تصویر شمارة ـ نمونه هاي از اشیاء باقیماندة قربانیان 

 !
تصویر شمارة ـ فرماندة اوستاشا در برابر هیتلر 

اکنون که هـمۀ ایـن سـتمها در نـظام سـلطۀ جـهانی بـه نـفع صهـیونیسـتها مـصادره شـده اسـت دولـت وقـت 
کرواسی هـم بـرخی مـراسـم مـهم خـود را در ایـن مـحوطـه بـرگـزار می کند تـا بـه ایـن تـرتـیب نـام و خـاطـرة 
هـولـوکاسـت را زنـده نـگاه دارد. طـرفـه ایـنجاسـت که اخـیرا گـرایـش ضـد امـریکائـی جـوانـان کرواسی آنـها 
را بـه سـمت نـوعی تـمایـل بـه اوشـتیاکها کشانـده اسـت و تـامـسون یکی از خـوانـندگـان پـاپ  که مـحبوبـیت 
زیـادي نـزد جـوانـان دارد، از جـمله نـمادهـا ایـن تـمایـل بـه حـساب می آیـد. کتابی که در بـارة ایـن مـوزه از 

سـوي پـایـگاه یـادبـود یـاسـنواس Jasenovac Memorial Site چـاپ شـده اطـالعـاتی 
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سـودمـند در ایـن بـاره دارد. فهـرسـت مـطالـب چـند بـخش مـهم و اصلی کتاب چـنین اسـت: جـمهوري 

 Concentration Camp خـودمـختار کرواسی در عهـد نـازیـها، اردوگـاه کار اجـباري
یـاسـنواس، صـربـها در اردوگـاه یـاسـنواس، یـهودیـان در اردوگـاه یـاسـنواس، نسـل کشی کولـیها، قـربـانـیان 
کروات در یـاسـنواس، در بـارة فهـرسـت قـربـانـیان، جـادوي گـل ( تـوضـیحات فنی و هـنري در بـارة نـماي 

یادبود ) و سرانجام فصلی در بارة ساختمان موزه و جزئیات مربوط به بخشهاي مختلف آن. 
پـس از ایـن بـازدیـد راه خـود را در مسـیري زیـبا و سـرسـبز بـه طـرف جـاکوو ادامـه دادیـم و زودتـر از 
مـوقـع وارد شهـر شـدیـم. بـه هـنگام ورود بـه کاتـدرال دو راهـبۀ پـیر را دیـدیـم که در مـحوطـۀ کاتـدرال 
مـشغول چـیدن گـلهاي پـژمـرده و آسـیب دیـده بـودنـد. خـانـم ثـریـا تـوضـیح داد که ایـن راهـبه هـا بـه 
شکلهاي مـختلف خـود را سـرگـرم می کنند تـا دچـار افسـردگی نـشونـد و حـمع کردن گـلهاي آسـیب 

دیده و پزمرده هم به همین دلیل صورت می گیرد.  

 !
تصویر شمارة 3 ـ نماي کلی کاتدرال شهر جاکوو 
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 !
تصویر شمارة ـ نماي دیگري از کاتدرال شهر جاکوو 

بـا اسـتقبال منشی بی شـاپ داخـل سـاخـتمان شـدیـم و از پـله هـاي یک سـرسـرا بـاال رفـتیم. جـناب بی 

شـاپ دکتر مـاریـن سـراکیچ  Marin Srakic در داخـل تـاالر پـذیـرائی بـا روي بـاز مـنتظر 
بـودنـد. ظـاهـراً وي نمی دانسـت که نـبایـد بـا زنـان مسـلمان دسـت بـدهـد و لـذا بـعد از دراز کردن دسـت بـه 
سـوي خـانـمها و مـمانـعت آنـها از دسـت دادن، بـا سـماحـت و خـنده دسـت خـود را عـقب کشید. وي در 
صـحبت مـقدمـاتی خـود که بـه احـترام حـاضـران آن را ایسـتاده ایـراد کرد بـا اشـاره بـه راه انـدازي 
سـراسقفی شهـر جـاکوو در سـال 1888م. اظـهار داشـت که ایـن سـراسقفی در حـال حـاضـر بـیش از نـیم 
مـیلیون نـفر را تـحت پـوشـش دارد و در قـلمرو نـفوذ آن 60  هـزار نـفر مسـیحی ارتـودکس هـم زنـدگی 
می کنند. وي تـعداد مسـلمانـان قـلمرو خـود را سـه یـا چـهار هـزار نـفر و تـعداد پـروتسـتانـها را پـنج تـا شـش 
هـزار نـفر بـرآورد کرد. وي گـفت سـاخـتمان اصلی ایـن کاتـدرال که مـطابـق مـدلی بـه نـام تـرزا سـاخـته 
شـده، 250 سـال قـبل بـنا شـده اسـت و سـراسقفی آن بـه سـال 1866م. مـحقق شـده ولی سـابـقۀ اسقفی آن 
بــه 760 ســال قــبل بــرمی گــردد. وي هــمچنین تــوضــیحات مشــبعی در بــارة اشــتراوس مــایــر 

Strossmayer سـراسـقف مـتوفـاي 1905م. داد که فـعالـیتهاي او سهمی بسـزا در تـثبیت و 
افـزایـش مـحبوبـیت کاتـدرال مـؤثـر داشـته اسـت. مـایـر در ایـام سـراسقفی خـود ضـمن تـحول عـمیق در 
بـرنـامـه هـاي کاتـدرال نـه تـنها بـه مسـیحیان کاتـولیک بلکه بـه هـمۀ مـردم صـرف نـظر از دیـن آنـها کمک 
می کرده اسـت و مـداواي زخـمیان می پـرداخـته اسـت. قـبر مـایـر در زیـر زمـین هـمین کاتـدرال قـرار دارد. 
وي بـراي بـیان اهـمیت ایـن کاتـدرال، بـه حـضور پـاپ ژان پـل دوم در آن و بـازدیـد وي از آن اشـاره 

کرد.  
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 !
تصویر شمارة ـ دیدار با بی شاپ کاتدرال جاکوو 

پـس از صـحبهاي او، اعـضاي هـیأت هـم صـحبت کردنـد و مـن هـم بـه نـگاهی قـرآن، در بـارة هـمزیسـتی 
بـین ادیـان و سـرمـایـۀ مشـترك ایـمان و عـمل صـالـح بـه عـنوان دسـتمایـۀ گـفتگو در گـذشـته و حـال و آیـنده 
اشـاره کردم. پـس از اتـمام صـحبتها دو جـلد کتاب بـه اعـضاي هـیأت اهـداء کرد. یکی از ایـن دو کتاب 

مـربـوط بـه مـعرفی کلیساهـاي مـنطقه اسقفی پسکس Pecs و جـاکوو Dakovo  بـود و دیـگري بـا 

عـنوان جـاکوو شهـر بـی شـاپ Dakovo A Bishop’s Town مـربـوط بـه مـعرفی شهـر 
جـاکوو و تـاریـخچه کاتـدرال آن و اسـقفهاي آن. تـرجـمۀ کتاب دوم می تـوانـد بـراي آگـاهی از سـیر 
تـحول مسـیحیت کاتـولیک در کشورهـاي اروپـاي شـرقی بـه دانـشجویـان رشـتۀ ادیـان مـدد رسـانـد. دکتر 
مـاریـن سـراکیچ سـپس مـا را بـه بـازدیـد از اتـاقـها و تـاالرهـاي مـدیـریـت کاتـدرال بـرد که عـبارت بـود از سـه 
اتـاق بـزرگ بـه هـم پـیوسـته و هـر یک بـر اسـاس رنـگ خـود بـه آن رنـگ نـامـیده می شـد. در هـر سـه اتـاق 
بـخاریـهائی از جـنس سـنگ مـرمـر مـرغـوب و بسـیار خـوشـرنـگ قـرار داشـت که انـبار سـوخـت هـیزم آنـها 
خـارج از تـاالر بـود و تـنها گـرمـاي آن بـه داخـل تـنورة سنگی می آمـد و از آن طـریـق اتـاق را گـرم می 
کرد. عـلت ایـن تـدبـیر پـرهـیز از دود گـرفتگی داخـل تـاالرهـاسـت. تـاالر انـتهائی اتـاق کار اشـتراوس مـایـر 

بود که من اجازه گرفتم و پشت میز کار او نشستم.  

!  9



 !
تصویر شمارة ـ اتاق کار اشتراوس مایر 

هـمچنین در ایـن تـاالر، یک صـندلی که پـاپ بـه هـنگام بـازدیـد از کاتـدرال روي آن نشسـته بـود بـه عـنوان 
تـبرك جـداگـانـه نـگاه داري می شـد که مـن روي آن هـم عکس یـادگـاري گـرفـتم. پـس از اتـمام بـازدیـد بـه 

محوطه کاتدرال و سپس به داخل کلیسا رفتیم.  

 !
تصویر شمارة ـ صندلی جلوس پاپ و بخاریهاي با سنگ مرمر 
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 !
تصویر شمارة ـ ظرف آبخوري سنتی در مدخل کاتدرال 

ایـن کلیسا نـیز که خـود بـه صـورت صـلیب سـاخـته شـده بـود ظـاهـراً نخسـتین کلیسائی اسـت که محـراب 
آن در محل تالقی دو خط صلیب و به مثابۀ قلب یک انسان قرار داشت.  

 !
تصویر شمارة ـ فضاي داخلی کاتدرال جاکوو 

پـس از اتـمام بـازدیـد بـه طـرف زاگـرب بـرگشـتیم و در مـیانـۀ راه بـراي صـرف نـاهـار در شهـر اوسـیک 

Osijek تـوقـف کردیـم. ایـن شهـر محـل بـرگـزاري مـسابـقۀ فـوتـبال تـیم ملی کشورمـان بـا تـیم ملی 
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کرواسی در چـارچـوب مـسابـقات جـام جـهانی 2006م. بـوده اسـت. شـب که بـه زاگـرب رسـیدیـم خسـته 
تر از آن بودیم که بخواهیم فعالیتی دیگر داشته باشیم. 

یکشنبه 10/3/88، 31 می 2009 

امـروز بـه دلـیل تعطیلی بـرنـامـه اي بـراي بـازدیـدهـا و مـالقـاتـهاي علمی یـا رسمی پـیش بینی نشـده بـود. لـذا 

 Plitvichkeh صـبح بـه طـرف یکی از پـارکهاي طبیعی و ملی کرواسی بـه نـام پـلیت ویچکه
حـرکت کردیـم که حـدود 250 کیلومـتر از زاگـرب بـه طـرف جـنوب غـربی فـاصـله داشـت. در مسـیر 
حـرکت بـراي صـرف نـاهـار و بـازدیـد بـه روسـتائی بـه نـام راسـتوکه رفـتیم. ایـن روسـتا که در غـایـت زیـبائی 
بـود افـزون بـر رودخـانـه و آبـشارهـاي کوچکش در بـردارنـدة چـندیـن آسـیاب آبی بـود که بیشـتر آنـها از 

کار افتاده بودند.  

 !
تصویر شمارة ـ نمائی از روستاي راستوکه 
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 !
تصویر شمارة ـ چرخهاي آسیاب آبی در حال فعالیت 

 !
تصویر شمارة ـ نماي داخلی یک آسیاب آبی 
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 !
تصویر شمارة ـ نمائی دیگر از روستاي راستوکه 

 !
تصویر شمارة ـ نمائی از یکی از خانه هاي روستا 
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 !
تصویر شمارة ـ صفا و سادگی در خانه هاي روستاي راستوکه 

 Plitvichkeh قـطعه اي از بهشـت نـامی اسـت که بـه مـنطقه اي بـه نـام پـارك ملی پـلیت ویچکه

به آدرس اینترنتی www.np-plitvicka-jezera.hr داده اند.  

 !
تصویر شمارة ـ نماي کلی پلیت ویچکه 

کرواسی هشـت پـارك ملی دارد و پـلیت ویچکه بـا 29482 کیلومـتر مـربـع بـزرگـتریـن و قـدیـمتریـن 
آنـهاسـت. ایـن مـنطقه در سـال 1949م. بـه عـنوان پـارك ملی اعـالم شـد، و در سـال 1979 هـم از سـوي 
یـونسکو در زمـرة مـیراث طبیعی جـهان ثـبت شـد. تـاکنون 1267 گـونـۀ گـیاهی و 161 گـونـۀ پـرنـدگـان در 
ایـن مـنطقه شـناسـائی شـده اسـت. ایـن مـطنقه که 17 بـرکۀ پلکانی فـیروزه اي رنـگ و آبـشارهـائی اسـت 
که آنـها را بـه هـم پـیونـد داده، داراي طبیعتی بسـیار زیـبا و محـل بـازدیـد انـبوه تـوریسـتهاي داخـلی و 
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خـارجی اسـت. پـاکی و نـظافـت مـحیط بسـیار خـیره کننده بـود. در جـاي جـاي مسـیر حـرکت تـابـلوهـائی 
نصب شده بود که موقعیت آن نقطه را نسبت به کل منطقه نشان می داد.  

 !
تصویر شمارة ـ صحنه اي از زیباییهاي پلیت ویچکه 

 !
تصویر شمارة ـ صحنه اي دیگر از زیبائیهاي پلیت ویچکه 
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 !
تصویر شمارة ـ صحنه اي دیگر از زیبائیهاي پلیت ویچکه 

 !
تصویر شمارة ـ صحنه اي دیگر از زیبائیهاي پلیت ویچکه 
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 !
تصویر شمارة ـ صحنه اي دیگر از زیبائیهاي پلیت ویچکه 

 !
تصویر شمارة ـ صحنه اي دیگر از زیبائیهاي پلیت ویچکه 
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 !
تصویر شمارة ـ صحنه اي دیگر از زیبائیهاي پلیت ویچکه 

مسـیر پـایـانی ایـن پـارك ملی که خـرامـان از البـالي درخـتان بـه طـرف بـاال می خـزیـد بـه هـمراه صـداي بـال 
فـرشـتگانی که مـدام ایـن سـو و آن سـو پـر می کشیدنـد و تـأللـؤ فـیروزه اي آب که هـر از گـاهی از 
البـالي شـاخـساري خـود را بـه رخ رهـگذران می کشانـد حسی غـریـب بـه انـسان می بخشـید که وقتی بـا 

خلوت حزن آلود غروب می آمیخت چیزي می شد به رنگ معنویت، به رنگ خدا. 
بـازگشـت مـا بـه زاگـرب که بـا بـازگشـت مـردم از تـعطیالت آخـر هـفته هـمراه بـود و اتـوبـانـها مـملو از 

اتومبیل، وقت بیشتري از ما گرفت.  

دوشنبه، 11/3/88، اول ژوئن 2009 

 Sevko اولـین بـرنـامـۀ امـروز مـا مـالقـات بـا مفتی بـزرگ کرواسی جـناب سـوکو عـمربـاشـیچ

Omarbasic در مرکز اسالمی زاگرب بود.  
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 !
تصویر شمارة ـ نماي کلی مرکز اسالمی زاگرب 

وقتی بـه تـاالر جـلسه رسـیدیـم، مـتوجـه شـدیـم که بـا وجـود هـماهنگی رایـزن مـحترم بـا ایـشان از دو مـاه 
قـبل، خـود در جـلسه حـاضـر نشـده و یکی از امـامـان مسجـد را بـراي شـرکت در جـلسه فـرسـتاده اسـت. 
مـن از ایـن بـرخـورد بسـیار نـاراحـت شـدم و بـعد از تشکیل جـلسه، در نـوبـت صـحبت خـودم گـفتم که 
مـن سـخنانی را تـنظیم کرده بـودم که در حـضور مفتی مـطرح کنم و چـون ایـشان در جـلسه حـضور 

ندارند، از صحبت کردن معذورم.  

 !
تصویر شمارة ـ تزیین آجري ( بسم اهللا ... ) یکی از دیوارهاي مرکز اسالمی زاگرب 
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 !
تصویر شمارة ـ سورة مبارکۀ کوثر بر دیوار مرکز اسالمی زاگرب 

 !
تصویر شمارة ـ ماکت مرکز اسالمی زاگرب 
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 !
تصویر شمارة ـ محراب و منبر خارج از مسجد و در محوطۀ داخلی مرکز اسالمی زاگرب 

 !
تصویر شمارة ـ محراب مسجد مرکز اسالمی زاگرب 
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 !
تصویر شمارة ـ نماي داخلی مسجد مرکز اسالمی زاگرب 

 !
تصویر شمارة ـ نمائی دیگر از داخل مسجد مرکز اسالمی زاگرب 
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 !
تصویر شمارة ـ نمائی دیگر از داخل مسجد مرکز اسالمی زاگرب 

بـعد از صـحبتهاي دوسـتان هـیأت ایـرانی، آقـاي عـزیـز خـلیلی Hfz.Aziz ef.Alili بـه 

آدرس ایـنترنتی hfzazizefalili#yahoo.com  تـوضـیحاتی در بـارة مـرکز اسـالمی 
زاگـرب و مسـلمانـان کرواسی داد. او که 42 سـال دارد و حـافـظ کل قـرآن و داراي مـقام چـهارم 
مـسابـقات بـین المللی قـرآن مـالـزي و داوري مـسابـقات بـین المللی حـفظ و قـراءت قـرآن و کسب کنندة 

رتبۀ سوم در یکی از مسابقات بین المللی قرآن در ایران است، اصلی ترین امام مرکز اسالمی است.  

 !
تصویر شمارة ـ مالقات با حافظ الیلی 
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او در سـخنان خـود اطـالعـاتی در بـارة مسـلمانـان و مـرکز اسـالمی ارائـه کرد که مـهمتریـن بـخشهاي آن 
چـنین اسـت: اسـالم یکی از ادیـان بـه رسـمیت شـناخـته شـده در کرواسی اسـت، کرواسی نسـبت بـه دیـگر 
کشورهـاي اسـتقالل یـافـته از یـوگسـالوي از سـطح علمی بـاالتـري بـرخـوردار اسـت. در کرواسی بـین 70 
تـا 80 هـزار مسـلمان و در زاگـرب 15 هـزار مسـلمان زنـدگی می کنند. افـزون بـر آمـوزشـهاي اسـالمی که 
در مـرکز اسـالمی زاگـرب وجـود دارد، در مـدارس هـم تـعلیمات عـلوم دینی از سـوي مـرکز ارائـه می 
شـود که دانـش آمـوز در صـورت تـمایـل می تـوانـند از آن اسـتفاده کنند و در حـال حـاضـر 350 نـفر در 
زاگـرب و 4500 نـفر در سـراسـر کرواسی تـحت پـوشـش ایـن نـوع از خـدمـات آمـوزشی هسـتند. حـقوق 
تـمام امـامـان مـرکز اسـالمی زاگـرب و دیـگر مـراکز اسـالمی در سـراسـر زاگـرب از سـوي دولـت پـرداخـت 
می شـود. مـرکز اسـالمی زاگـرب هـمچنین بـر اسـاس قـراردادي بـا دولـت، بـه زنـدانـیان خـدمـات دینی 
عـرضـه می کند و سـوگـند سـربـازان مسـلمان نـیز بـا نـظارت ایـن مـرکز اسـالمی بـه قـرآن اسـت. هـمچنین 
بـراي سـربـازان مسـلمان غـذاي حـالل تـوزیـع می شـود و آنـها روزهـاي جـمعه حـق مـرخصی بـراي 
شـرکت در نـماز جـمعه دارنـد. مـرکز اسـالمی رابـطۀ خـوبی بـا شهـرداري و دولـت دارد و در مـاجـراي 
اهـانـت بـه پـیامـبر حـضور مـؤثـري در رسـانـه هـا و رادیـو و تـلویـزیـون داشـته اسـت. مسـلمانـان از زمـان 
عـثمانـیها تـا کنون رابـطۀ خـوبی بـا یـهودیـان دارنـد. یکی دیـگر از خـدمـات قـابـل تـوجـه مـرکز، آمـوزش 
چـگونگی رفـتار بـا مسـلمانـان بـه سـربـازان کروات در ارتـش نـاتـو اسـت. ایـن فـعالـیت بـه مـنظور حـفظ جـان 
سـربـازان و فـرمـانـدهـان کروات صـورت می گـیرد. در 63 مـدرسـه از 110 مـدرسـه زاگـرب که داراي 7 
مسـلمان و بـاالتـر اسـت، کتاب آمـوزش دیـن مـرکز اسـالمی زاگـرب تـدریـس می شـود و آمـوزش و 
آزمـون ایـن درس مـطابـق اسـتانـداردهـاي وزارت عـلوم و آمـوزش اسـت و نـود و پـنج درصـد مسـلمانـان 
هـم از آن اسـتقبال کرده انـد. پـس از اتـمام جـلسه بـه هـمراه آقـاي خـلیلی از بـخشهاي مـختلف مـرکز از 
جـمله دبـیرسـتان عـلوم اسـالمی دکتر احـمد اسـماعـیلویـچ که در زیـر زمـین ایـن مـرکز واقـع بـود و حـدود 
100 دانـش آمـوز داشـت بـازدیـد کردیـم. هـمچنین از مهـد کودکی که غـیرمسـلمانـان هـم از آن خیلی 
اسـتقبال کرده انـد و سـرانـجام در مـحوطـۀ بـیرونی رسـتوران چـاي خـوردیـم و از دور هـم نـگاهی بـه مـرکز 
ورزشی نـورد که در حـقیقت تـنها دو قـطعه زمـین ورزشی بـود انـداخـتیم. در حـاشـیۀ درونی فـنجانـهاي 

چاي رستوران شعار کرواتها با مضمون مبارزه، مبارزه براي سرزمینم نقش بسته بود.  
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 !
تصویر شمارة ـ شعار صربها در حاشیۀ درونی فنجانهاي رستوران ادریس 

ســفیر کنونی کرواسی در ایــران نخســتین وزیــر آمــوزش و پــرورش ایــن کشور بــوده اســت، از 
شـخصیتهاي بـرجسـتۀ مسـلمان ایـن کشور بـه شـمار می آیـد. در تـابـلوي بـزرگی که در تـاالر جـلسات 
نـصب بـود، تـصویـر شـخصیتهاي بـرجسـتۀ مسـلمان بـه هـمراه تـوضیحی مـوجـز در بـارة جـایـگاه و 

مسؤولیت آنها و در صورت مرگ آنها سال وفاتشان نوشته شده بود.  
پـس از ایـن بـازدیـد بـه سـاخـتمانی بـه نـام خـانـۀ خـبرنـگاران رفـتیم که قـرار بـود در آنـجا یک مـصاحـبۀ 
مـطبوعـاتی بـا هـیأت ایـرانی صـورت بـگیرد. از ایـن ابتکار بـه رغـم تـالشـهاي رایـزنی و قـولـهائی که از 
مـطبوعـات مـختلف گـرفـته بـودنـد، بـه سـردي اسـتقبال شـده بـود و سـه چـهار نـفر بیشـتر شـرکت نکرده 
بـودنـد و پـرسـشهاي مـطرح شـده نـیز مـربـوط بـه وضـعیت یـهودیـان در ایـران، وضـعیت زنـان در ایـران، 

وضعیت آزادي دینی در ایران، ریشۀ ایرانی کرواتها و مانند آن بود.  
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 !
تصویر شمارة ـ مصاحبۀ مطبوعاتی در خانۀ خبرنگاران 

 Gorni بـعد از ایـن مـصاحـبه مـثال مـطبوعـاتی مـا را بـه محـلۀ قـدیـم زاگـرب یعنی گـورنی گـراد

Grad بـردنـد تـا در یک اغـذیـه فـروشی که مـتعلق بـه یک مسـلمان آلـبانـیائی بـود، سـانـدویچی بـه عـنوان 
نـاهـار بـخوریـم. ایـن اغـذیـه فـروشی در مـیدان بـزرگی قـرار داشـت که مـحوطـۀ بـزرگ مـیانی آن بـازار مـیوه 
و سـبزیـجات بـود. و در درون ایـن اغـذیـه فـروشی هـم عکسهائی مـربـوط بـه پـنجاه سـال قـبل ایـن 
مـیدانـگاه وجـود داشـت که تـحول لـباس و فـرهـنگ مـردم طی ایـن پـنجاه سـال بـه خـوبی از آن نـمایـان 

بود.  

 !
تصویر شمارة ـ تندیس یک زن کروات با لباس سنتی در میدان اصلی بافت قدیم زاگرب 
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 !
تصویر شمارة ـ تصویر زنان و مردان کروات مربوط به پنجاه سال پیش 

بـعد از نـاهـار حـدود سـاعـت چـهار و نـیم بـعد از ظهـر بـه هـتل بـرگشـتیم تـا خـود را بـراي مـیهمانی شـب در 
اقامتگاه سفیر ایران در کرواسی آماده کنیم.  

سـفیر ایـران در کرواسی آقـاي فـدائی فـرد، فـردي افـتاده حـال و فـروتـن  اسـت و نخسـتین بـار ایـشان را 
در مـراسـم عـزاي حـضرت زهـراء سـالم اهللا عـلیها در رایـزنی فـرهنگی دیـده بـودم. اقـامـتگاه وي در مـنطقۀ 
گـران قـیمت شهـر واقـع اسـت و مسـیر هـتل تـا آنـجا فـرصـت دیـگري بـود بـراي آشـنائی بیشـتر بـا زنـدگی 
کــرم  اهللا  دکــتــر  آقـــاي  ســـفــیــر،  مـــیــهــمــانی  در  مـــردم.  اجـــتــمــاعی 

hoseinallahkaram#yahoo.com  ( هـمان حـاج حسـین اهللا کرم از پـایـه گـذاران 
انـصار حـرب اهللا ) وابسـتۀ نـظامی ایـران در کرواسی هـم حـضور داشـت. گـفتگوهـاي ایـن مـیهمانی مـحور 
خـاصی نـداشـت و از هـر دري سـخن بـه مـیان آمـد، از آب و هـواي کرواسی تـا دامـنۀ اخـتیارات ولی 

فقیه در نظام جمهوري اسالمی ایران.  
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 !
تصویر شمارة ـ به اتفاق دکتر اهللا کرم در اقامتگاه سفیر 

سه شنبه 12 خرداد 1388، 2 ژوئن 2009 

امـروز روز هـمایـش بـود و لـذا صـبح مسـتقیما بـه محـل بـرگـزاري هـمایـش که هـمان خـانـۀ خـبرنـگاران بـود 
رفـتیم. پـیش از شـروع هـمایـش، آقـاي مـهندس مـعتمد و مـن هـر کدام مـصاحـبۀ جـداگـانـه اي بـا شـبکۀ اول 

تـلویـزیـون HRT داشـتیم. مـن ضـمن اشـاره بـه مـفاد مـقالـه ام بـه پیشـتازي ایـران در گـفتگوي ادیـان اشـاره 
کردم و از راهکارهـاي دیـن مـحور بـراي گسـترش گـفتگوي بـین ادیـان سـخن گـفت. ایـن مـصاحـبه هـا 
قـرار بـود شـنبه 16 خـرداد 88 ( 6 ژوئـن 2009 ) پـخش شـود. در سـراسـر سـالـن هـمایـش و راهـروي آن 
حتی یک پـوسـتر مـربـوط بـه هـمایـش نـصب نشـده بـود و مـیز هـیأت ریـیسه و تـریـبون سـخنران هـم از هـر 

نشانه اي مربوط به همایش خالی بود.  
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 !
تصویر شمارة ـ پوستر همایش که در محل همایش خبري از آن نبود 

در ایـن هـمایـش ابـتدا چـند سـخنران افـتتاحـیه وجـود داشـت و سـپس مـقاالت عـرضـه شـد. سـخنرانـان 
افـتتاحـیه عـبارت بـودنـد از: محـمد حـسن فـدائی فـرد سـفیر ایـران در کرواسی، مفتی کرواسی شِـوکو 

عـمربـاشـیچ Sevko Omarbasic ، مـسؤول دفـتر اقـلیتهاي دینی کرواسی و نـمایـندة وزیـر 

فـرهـنگ آقـاي فـرانـیو دوبـرویـچ Franjo Dubrovic و ریـیس دانشکدة یـسوعـیان زاگـرب 

 Dr. Sc. Don و سـرانـجام دن ایـوان گـروبیشـیچ Anto Misic آقـاي دکتر آنـتو میشـیچ

Ivan Grubisic. مفتی کرواسی که در زمــرة ســخنرانــان افــتتاحــیه ســخن می گــفت از 
ضـرورت شـناخـت انـدیـشه هـاي ابـن بـادیـس بـه عـنوان یک متفکر اسـالم شـناس عـالـم بـه زمـان تـأکید کرد 
و هـمچنین از ضـرورت یک تقسـیم بـندي جـدیـد عـقیدتی که مـبناي گـفتگوي ادیـان بـاشـد سـخن گـفت 
و پـیشنهاد او تقسـیم جـهان بـه دار االسـالم و دارالعهـد بـود، وي تـصریـح کرد که اکنون بـایـد بـه جـاي 
تقسـیم جـهان بـه داراالسـالم و دارالحـرب ایـن تقسـیم بـندي جـدیـد را مـبنا قـرار داد. بـه نـظر مـن ایـن 
پـیشنهاد، پـیشنهادي قـابـل تـأمـل و شـایسـتۀ ژرفکاوي اسـت. ریـیس دانشکدة الهـیات یـسوعـیان هـم 
سـخنانی پـرمـغز ارائـه کرد. او بـا اشـاره بـه هـویـت گـفتگوئی ادیـان بـه ضـرورت آمـوزش گـفتگو و فـرهـنگ 
سـازي بـراي آن اشـاره کرد. او گـفت که ادیـان در پـیروان خـود امـتداد می یـابـند و بـنابـرایـن الجـرم بـایـد 
بـین آنـها گـفتگو و تـعامـل صـورت بـندد. او هـمچنین نـاتـوانی غـرب بـراي واکنش مـناسـب بـه تـمایـالت و 
گـرایـشهاي مـذهـبی نـویـن را خـاطـرنـشان سـاخـت و افـزود گـفتگو بـین ادیـان مـنحصر بـه مـحققان نیسـت و 
مـانـند زنـدگی بـایـد جـاري بـاشـد و الزمـۀ آن هـم هـمزیسـتی بـین پـیروان ادیـان مـختلف اسـت، و لـذا 
گفتگوي بین ادیان نه فقط ممکن بلکه ضروري است و مقدمۀ آن هم گفتگوي بین فرهنگی است.  
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 HRT تصویر شمارة ـ مصاحبه با شبکۀ اول

 !
تصویر شمارة ـ ارائۀ مقاله 
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 !
تصویر شمارة ـ 

چـون چکیدة مـقاالت قـبالً عـرضـه نشـده بـود و عـمال امکان یـادداشـت بـرداري از هـمۀ مـطالـب هـم نـبود، 
اکنون که دو هـفته از بـرگـزاري هـمایـش می گـذرد، نمی تـوانـم گـزارش قـابـل تـوجهی از مـطالـب علمی 
مـطرح شـده ثـبت کنم. الـبته تـرجـمه هـمزمـان هـمایـش بسـیار سـودمـند بـود. مـترجـم فـارسی آقـاي دکتر 
ابـتهاج نـوائی بـود که در زاگـرب بـه دنـدانـپزشکی مـشغول اسـت و مـترجـم بسـیار قـوي و مـورد اعـتماد 
سـفارت ایـران اسـت. مـن هـم بـه دلـیل مـشاهـدة خسـتگی در حـضار تـنها حـدود پـنج دقـیقه صـحبت کردم 
و تـنها بـه رئـوس مـقالـه ام اشـاره کردم. ولی در نشسـت بـعد از ظهـر که فـرصتی بـراي گـفتگو و اظـهار 

نـظر پـیش آمـد، بـحثهاي جـدي تـري در بـارة گـفتگو بـا بی دیـنان Atheists و اصـوالً بی دینی 

Atheism به مثابۀ یک دین و نیز نسبی اندیشی و مانند آن داشتم.  

 !

!  32



تصویر شمارة ـ نمایی از همایش 
چکیدة مـقالـۀ مـن چـنین بـود: بـراي اثـبات هـمگرا بـودن یک دیـن، بـایـد هـمگرائی را هـم در مـتون دینی و 
هـم در رفـتارهـاي پـیروان آن دیـن کاویـد. قـرآن بـا تـأکید بـر مشـترکات پـیروان ادیـان اسـالمی، آنـها را در 
صـورت داشـتن ایـمان و رفـتار صـالـح سـتوده اسـت. ایـن نـگاه هـمدالنـه نسـبت بـه اهـل کتاب در مـهمتریـن 
مـقطع تـاریـخ اسـالم، یعنی ده سـال نخسـت آن هـم، انعکاس یـافـته اسـت. در ایـن دهـه که هـمزمـان بـا 
تشکیل نخسـتین دولـت اسـالمی در شهـر مـدیـنه اسـت، پـیمان نـامـه هـائی بـین پـیامـبر و گـروهـهائی از اهـل 
کتاب مـنعقد شـده اسـت که بـا بـررسی آنـها می تـوان بـه ایـن نـتیجه رسـید که اهـل کتاب از امـتیازهـاي 
زیـر بـرخـوردار بـوده انـد: بـه رسـمیت شـناخـته شـدن بـه عـنوان بخشی از جـامـعۀ اسـالمی، مـشارکت در 
ادارة جـامـعه، مـعتبر بـودن پـیمانـها و قـراردادهـاي آنـها و آزادي آنـها بـراي هـر نـوع قـرار دادي در 
چـارچـوب مـنافـع عـمومی شهـرونـدان جـامـعۀ اسـالمی، آزادي عـمل بـراي عـمل بـه آداب دینی خـود و 

سرانجام برخورداري از امنیت کامل. 
شـام امشـب را در رسـتوران هـتل بـا حـضور یکی از مـیهمانـان رایـزنی در هـمایـش یعنی دن ایـوان 

آدرس  بـــا   Dr. Sc. Don Ivan Grubisic گـــروبــیــشـــیــچ 

ivan.grubisic®st.htnet.hr که یک روحـانی و جـامـعه شـناس و روزنـامـه نـگار 
سـرشـناس و ریـیس انجـمن صـلح اسـپلیت اسـت صـرف کردیـم. وي در بخشی از صـحبتهایـش از 
نـاکارآمـدیـهاي تـوسـعه بـه روش غـربی سـخن گـفت و اظـهار داشـت که مـا در زمـان سـیطرة کمونیسـتها 
مشکالت زیـادي داشـتیم و هـمواره آرزو می کردیـم که بـا بـرچـیده شـدن بـساط کمونـیسم، کشورمـان رو 
بـه تـوسـعه و آبـادانی بـرود، ولی اکنون مـیزان بـدهی کشور چـند بـرابـر بـاالتـر رفـته اسـت، فـساد در جـامـعه 
بیشـتر شـده، زمـینه هـاي اشـتغال کمتر شـده و عـمال هـمۀ آرزوهـاي مـا بـر بـاد رفـته اسـت. مـحور اصلی 

بحثهاي امشب ابعاد مختلف توسعه و دیدگاه توسعۀ دین محور بود.  

چهارشنبه 13/3/88، 3 ژوئن 2009 

صـبح امـروز بـه دیـدار دکتر والدو کوشـیچ مـسؤول بـخش دیـالـوگ بـین ادیـان کاتـدرال مـرکزي زاگـرب 
رفـتیم. وي که تـخصص اصلی اش در بـارة حـضرت مـریـم اسـت، ابـتدا از هـمزیسـتی مـسالـمت آمـیز 
ادیـان در کرواسی و گـفتگوي بـین آنـها اظـهار رضـایـت کرد و اظـهار داشـت که پـس از شـوراي دوم 
واتیکان وظـیفۀ گـفتگوي بـین ادیـان بـه وظـایـف مسـیحیان افـزوده شـده اسـت. بـه گـفتۀ او بـیش از نـود 
درصـد مسـیحیان کرواسی کاتـولیک هسـتند. وي که یک مسـیحی مـعتقد اسـت، اظـهار داشـت که تـاکنون 

چـندیـن بـار بـا پـاي پـیاده بـه زیـارت مـاریـا بیسـتریـسا Marija Bistrica در 50 کیلومـتري 
زاگرب رفته است.  
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تصویر شمارة ـ مالقات با والدو کوشیچ 

بـعد از ایـن مـالقـات بـه بـازدیـد از مـحوطـه و درون کاتـدرال پـرداخـتیم. نـام اصلی ایـن کاتـدرال، کاتـدرال 

 The Cathedral of Assumption of مـراسـم مـعراج مـریـم عـذراي مـقدس

the Blessed Virgin Mary اسـت. ایـن کاتـدرال را بـعد از آمـرزیـده اعـالم کردن 

آرکبی شـاپ مـقدس کاردیـنال آلـویـزیـه اسـتپیناس Alojzije Stepinac ، بـه نـام او 
کاتدرال استیپناس هم می نامند.  
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 !
تصویر شمارة ـ نماي کلی کاتدرال مرکزي زاگرب 

 !
تصویر شمارة ـ سر در ورودي کاتدرال مرکزي زاگرب 

بـناي نخسـت ایـن کاتـدرال بـه سـال 1093م. بـرمی گـردد. ولی در قـرن سـیزدهـم و هـفدهـم و نـوزدهـم بـه 
تـرتـیب بـه دلـیل حـملۀ تـاتـارهـا و آتـش سـوزي و زلـزلـۀ مهـیب ویـران و از نـو سـاخـته شـد. آلـویـزیـه 
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اسـتپیناس مـقدس ( 1898 ـ 1960 ) نـقش مـؤثـري در بـازسـازي مـعماري و احـیاي مـعنوي ایـن کاتـدرال 
داشـته و از سـال 1937 تـا زمـان مـرگـش مـدیـریـت ایـن کاتـدرال را بـرعهـده داشـته اسـت. سـردیـس او در 
اتـاق دکتر والدو کوشـیچ وجـود داشـت. او در زمـان سـلطۀ کمونیسـتها مـدتی را هـم در زنـدان و تـحت 
شکنجه بـوده و مـرگـش هـم بـه دلـیل بـیماري و عـواقـب شکنجه هـا واقـع شـده اسـت. بـقایـاي جـنازه او 
پـس از فـروپـاشی بـه یکی از مـواضـع اسـتجابـت دعـا در کاتـدرال مـنتقل شـده و روکشی هـمانـند کالـبد او 
روي اسـتخوانـها گـذاشـته شـده اسـت. پـاپ ژان پـل دوم دو بـار بـر سـر جـنازه اش حـاضـر شـده و بـراي او 

دعا کرده است.  

 !
تصویر شمارة ـ مدفن استیپناس با روکش روي استخوانهاي بازمانده از او 

در کتابـچه اي که در بـارة ایـن کاتـدرال ویـژة تـوریسـتها بـه چـاپ رسـیده، اطـالعـاتی سـودمـند در بـارة 
پیشـینۀ زاگـرب، سـالـشمار کاتـدرال، بـخشهاي مـختلف آن و مـیراث هـنري مـوجـود در آن بـه چـاپ 

رسیده است.  
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 !
تصویر شمارة ـ نماي کلی داخل کاتدرال مرکزي زاگرب 

در کلیساهـاي کرواسی بـر خـالف کلیساهـاي اوکرایـن، بـرگـه اعـتراف و بـرگـۀ مـناجـات در مـدخـل کلیسا 
وجـود نـداشـت ولی اتـاق اعـتراف را بـراي اولـین بـار در ایـن کاتـدرال دیـدم. ایـن اتـاق شـبیه یک کمد سـه 
اتـاقـه اسـت که اتـاق مـیانی ویـژة کشیش اسـت و هـر یک از اتـاقـهاي اطـراف هـم ویـژة اعـتراف کننده. اگـر 
اعـتراف کننده یک نـفر بـاشـد تـنها یکی از اتـاقـها اشـغال می شـود و اگـر دو نـفر بـاشـند که بـخواهـند 
هـمزمـان اعـتراف کنند هـر دو اتـاق اشـغال می شـود. ایـن اتـاقـها بـه گـونـه اي اسـت که کشیش فـرد 
اعـتراف کننده را نمی بـیند. در نـزدیکی اتـاق اعـتراف نیمکتهائی وجـود داشـت که داوطـلبان اعـتراف 
روي آن مـنتظر نـوبـت خـود نشسـته بـودنـد. وقتی مـراسـم اعـتراف شـروع می شـود، چـراغ بـاالي سـر اتـاق 

میانی که ویژة نشستن کشیش است روشن می شود.  

 !
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تصویر شمارة ـ اتاق اعتراف 
پـس از پـایـان ایـن بـازدیـد بـا حـوصـلۀ بیشـتري بـه بـازدیـد از بـافـت قـدیـم شهـر زاگـرب که بـه آن گـورنی 

گـراد Gorni Grad می گـویـند، پـرداخـتیم و از جـمله زیـارتـگاهی کوچک را دیـدیـم که شـبیه 
یکی از گـذرهـاي محـله هـاي قـدیـم تهـران بـود و مـردم در آنـجا بـه عـبادت و دعـا می ایسـتادنـد و شـمع 
روشـن می کردنـد. دیـوار ایـن مـحوطـه مـملو از مـوزائیکهائی بـود که روي آن درخـواسـت یـا شکر و 

سپاس کسانی که خواسته اي داشتند یا نذرشان برآورده شده بود حک شده بود.  

 !
تصویر شمارة ـ نمایی از بازار میوه در میدان مرکزي بافت قدیم زاگرب 

 !
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تصویر شمارة ـ نمایی از یکی از خیابانهاي بافت کهن زاگرب 

 !
تصویر شمارة ـ زیارتگاه در بافت قدیم زاگرب 

هـمچنین از مـیدان گـاهی بـازدیـد کردیـم که در سـمت راسـت آن پـارلـمان کرواسی و در سـمت چـپ آن 
سـاخـتمان هـیأت دولـت و در قـسمت شـمالی آن کلیسائی قـدیـم قـرار داشـت که سـفالـینه هـاي سـقف آن 

به رنگ پرچم کرواسی بود.  

 !
تصویر شمارة ـ خیابان منتهی به ساختمان پارلمان و هیأت دولت و کلیساي میان آن دو 

در انـتهاي خـیابـانی که بـه ایـن مـیدان گـاه خـتم می شـد، سـاخـتمانی قـرار داشـت بـا یک قـبضه تـوپ بـر 
بـاالي آن که ظـاهـراً هـر روز سـاعـت 12 ظهـر یک گـلولـه تـوپ شـلیک می کرد و مـا هـم از شـنیدن 
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صـداي آن بی نـصیب نـمانـدیـم. از هـمین مـیدان خـیابـانی مـارپـیچ بـه نـام اشـتراوس مـایـر که اتـومـبیل بـه آن 
راه نـدارد و تـنها می تـوان در آن قـدم زد، عـابـران را بـه یکی از خـیابـانـهاي اصلی مـنطقۀ جـدیـد زاگـرب 
می بـرد. مـا هـم از ایـن خـیابـان عـبور کردیـم و پـس از صـرف بسـتنی در یک بسـتنی فـروشی بـزرگ و 
شـلوغ بـراي نـماز و صـرف نـاهـار بـه رایـزنی رفـتیم و بـالفـاصـله پـس از آن راهی دیـدار بـا مـسؤول دفـتر 

امـور اقـلیتهاي دینی کرواسی آقـاي فـرایـنو دوبـرویـچ Franjo Dubrovic رفـتیم. مـسؤول ایـن 
دفـتر از سـوي هـیأت دولـت کرواسی انـتخاب می شـود. وي اطـالعـاتی ریـز و سـودمـند و مسـتند در بـارة 
اقـلیتهاي دینی الـبته بـه روز شـده در سـال 2001م. داشـت و سـخاوتـمندانـه یک کپی از آن در اخـتیار 
هـیأت قـرار داد. وي که خـود یـهودي بـود، آمـار رسمی یـهودیـان کرواسی را 576 نـفر ذکر کرد که بـا 
ایـن وجـود دو انجـمن مسـتقل از هـم دارنـد و مـسؤول یکی از ایـن انجـمنها مسـتقیماً از سـوي اسـرائـیل 
تـعیین و آن از سـرزمـین اعـزام شـده اسـت. آقـاي دوبـرویـچ بـه صـورت سـربسـته گـفت که بـه دلـیل سـوء 
تـفاهمی که بـین یـهودیـان پـیش آمـده آنـها بـه دو دسـته تقسـیم شـده انـد. از ایـن یـهودیـان 192 نـفر خـود را 
از نـظر نـژادي کروات مـعرفی کرده انـد و دو نـفر هـم خـود را بـوشـنیاك می دانـند. آمـار ثـبت شـده 
مسـلمانـان نـیز مـطابـق گـزارش آقـاي دوبـرویـچ 777/56 نـفر اسـت که نـژادهـاي مـختلف را شـامـل اسـت. 
هـمچنین در کرواسی 376/98 نـفر بی خـدا ( آتـه ایسـت ) زنـدگی می کنند. اطـالعـات اولـیه اي که مـن 
قـبل از سـفر از ایـنترنـت بـه دسـت آورده بـودم حکایـت می کرد که 92 درصـد مـردم کرواسی مسـیحی و 
2 درصـد مسـلمان هسـتند و بـقیه هـم بـه ادیـان دیـگر گـرایـش  دارنـد. جـمعیت مسـلمانـان را بـین 250 تـا 
300 هـزار نـفر بـرآورد کرده انـد. ایـن آمـار تـفاوتـهایی بـا آمـار آقـاي دوبـرویـچ داشـت. وي مـوادي از 
قـانـون مـربـوط بـه اقـلیتهاي دینی را خـوانـد که بـه مـوجـب آن، بـایـد در احـواالت شـخصیه بـا آنـها مـطابـق 
دیـنشان رفـتار شـود و از ایـن که مسـلمانـان را بـه شـیوة مسـیحیان در تـابـوت بـه خـاك می سـپارنـد اظـهار 
بی اطـالعی کرد. در گـزارش او بـه خـوبی بـه هـم پـیوسـتگی نـژاد کرواتی بـا کاتـولیک و نـژاد بـوشـنیاك 
( بـوسـنیائی ) بـا اسـالم مـشهود بـود. دوبـرویـچ که بـا نـشاط و شـادابی از زنـدگی خـصوصی خـود و 

فرزندان و نوادگانش سخن می گفت، گفت آرزو دارد 93 سال عمر کند.  
عـصر امـروز بـه یکی از زیـارتـگاهـهاي بـزرگ مسـیحیان جـهان بـه نـام مـاریـا بیسـتریـسا در مـنطقۀ زابک 

Zabok در پـنجاه کیلومـتري زاگـرب رفـتیم. وقتی بـه آن جـا رسـیدیـم انـدکی بـیش از یک سـاعـت بـه 
غـروب آفـتاب مـانـده بـود و بیشـتر مـغازه هـا و رسـتورانی که در مـحوطـۀ زیـارتـگاه بـود بسـته بـودنـد. ایـن 
زیـارتـگاه از  سـه بـخش اصلی تشکیل شـده بـود، یکی کلیسا و مـتعلقات آن و دیـگري مـیدانـگاهی 
بـزرگ و داراي صـندلی و مـجسمه اي زرد رنـگ از مـریـم مـقدس که در مـراسـم رسمی شـرکت 
کنندگـان از ایـن صـندلـیها اسـتفاده می کنند و سـخنران پشـت بـه کلیسا و رو بـه جـمعیت می ایسـتد. 
جـرج بـوش و پـاپ ژان پـل دوم از جـمله کسانی هسـتند که در ایـنجا سـخنرانی کرده انـد. بـخش سـوم 
ایـن زیـارتـگاه تـپه اي اسـت که در طـرف مـقابـل کلیسا و پشـت صـندلی هـا قـرار دارد و مسـیري مـارپـیچ 
بـازدیـد کنندگـان را بـه بـاالي تـپه هـدایـت می کند. در منتهی الـیه هـر یک از قـوسـهاي ایـن مسـیر مـارپـیچ 
یکی از مـراحـل بـه دار آویـخته شـدن عیسی مسـیح بـا مـجسمه هـایی بـه نـمایـش گـذاشـته شـده اسـت و 
طـبعاً مـجسمه هـاي بـاالي تـپه آخـریـن مـرحـله را بـه نـمایـش گـذاشـته اسـت که مـطابـق آن عـالوه بـر عیسی 
مسـیح دو تـن از حـواریـون هـم بـه دار آویـخته شـده انـد. در مسـیري که از بـاالي تـپه و در مـقابـل مسـیر 
بـاال آمـدن بـه طـرف پـایـین سـرازیـر می شـود، دو مـجسمۀ دیـگر مـربـوط بـه مـراحـل پـس از بـه صـلیب 
کشیده شـدن یعنی خـاك سـپاري و مـعراج قـرار داشـت. در پـانـزدهـمین مـجسمه که آخـریـن آنـها هـم بـود، 
دو فـرشـته قـبر را می شکافـند و عیسی را بـه آسـمان می بـرنـد. در مـحوطـه اي دورتـر از ایـن مـحوطـه 
قـبرسـتانی قـرار داد که مـا آن را از نـزدیک نـدیـدیـم ولی نـماي دور آن نـشان می داد که قـبرسـتانی 
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پـررونـق اسـت. در مـحوطـۀ مـتصل بـه کلیسا، بـاز هـم تـعداد زیـادي مـوزائیک شکر و نـذر و سـپاس بـه 
دیوار چسبانده شده بود. در این زیارتگاه هم معنویتی دلپذیر شامه را می نواخت. 

 !
تصویر شمارة ـ نماي کلی از کلیسا و صندلی هاي مقابل آن 

 !
تصویر شمارة ـ یکی از مجسمه هاي مربوط به صلیب کشیدن در منتهی الیه مسیر مارپیچ تپۀ روبروي کلیسا 
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 !
تصویر شمارة ـ نمایی دیگر از کلیسا و صندلیها و چند ردیف از مسیر مارپیچ روي تپه 

 !
تصویر شمارة ـ مجسمه هاي باالي تپه مربوط به عیسی و دو تن از حواریون 
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 !
تصویر شمارة ـ مجسمۀ مربوط به دفن عیسی علیه السالم 

 !
تصویر شمارة ـ مجسمه مربوط به معراج عیسی از درون قبر به آسمانها با حضور فرشتگان 
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 !
تصویر شمارة ـ تندیس طالئی رنگ مریم مقدس در برابر کلیسا 

 !
تصویر شمارة ـ محل استقرار سخنرانان در مراسم رسمی 

!  44



 !
تصویر شمارة ـ یکی از راهروهاي رو به حیاط محوطۀ کلیسا با انبوهی از موزائیکهاي سپاس و نذر 

 !
تصویر شمارة ـ محوطۀ روبروي در ورودي کلیسا 

پنج شنبه، 14 خرداد 1388، 4 ژوئن 2009 
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بـرنـامـه اول امـروز مـا بـازدیـد از دانشکدة الهـیات کاتـولیک دانـشگاه زاگـرب و مـالقـات بـا ریـیس آن بـود. 
ایـن دانـشگاه که قـدیـمتریـن دانـشگاه زاگـرب اسـت و تـأسـیس آن بـه چـند قـرن پـیش بـرمی گـردد و قـبالً 
زیـر نـظر کلیسا اداره می شـده اسـت، اکنون زیـر مجـموعـۀ دانـشگاه زاگـرب اسـت و نـظام آمـوزشی و 

مدرك دهی خود را با استاندارهاي وزارت علوم و آموزش سازگار کرده است.  

 !
تصویر شمارة ـ دانشکدة الهیات دانشگاه زاگرب 

آدرس  بـــه   Josip Oslic اوســـلـیـچ  یـــوســـپ  آقـــاي  بـــا  کـه  دیـــداري  در 

ured®theo.kbf.hr ریـیس ایـن دانشکده دااشـتیم، وي ابـتدا از مـالقـات بـا گـروه ابـراز 
خـوشـحالی کرد، و گـفت که دانـشگاه 240 سـال سـابـقۀ فـعالـیت دارد، و هـم اکنون سـه شـاخـۀ فـلسفۀ 
الهـیات، آمـوزش تـربـیت مـعلم دینی و مـوسـیقی کلیسا در آن دائـر اسـت و تـعداد دانـشجویـان نـیز بـه 
1000 نـفر می رسـد. وي گـفت در درسـهاي رشـتۀ فـلسفۀ الهـیات، دانـشجویـان بـا دیـگر ادیـان و مـبانی و 
خـصوصـیات و ارزشـهاي آنـها هـم آشـنا می شـونـد. وي گـفت مـا ادیـان بـزرگ را از دو جـنبه بـررسی می 
کنیم: یکی کلیات آن از نـگاهی بـرون دینی و دیـگري مـسائـل آن از نـگاهی درون دینی. وي هـمچنین 
اظـهار داشـت که دانـشگاه بـا عـالقـه مـسائـل جـهان اسـالم را پـیگیري می کنند و نـزدیکی جـغرافـیائی بـه 
بـوسنی و هـرزه گـویـن در ایـن نکته بسـیار مـؤثـر بـوده اسـت. در ایـن دانـشگاه در حـال حـاضـر دو 

دانـشجوي مسـلمان هـم مـشغول تـحصیل هسـتند.  ظـاهـراً نـظام آمـوزشی در ایـن دانـشگاه بـه ایـن 
صـورت اسـت که دانـشجو طی یک دورة پـنج سـالـه لـیسانـس کالسـیک می گـیرد، و سـپس بـا یک دورة 
کوتـاه مـدت فـوق لـیسانـس در یکی از رشـته هـاي جـدیـد اخـذ می کند. دانـش آمـوخـتگان دانـشگاه در 
حـیطه هـائـی مـانـند روحـانی، خـبرنـگار،  مـعلم عـلوم دینی در مـدارس و اسـتاد مـشغول فـعالـیت می 

شوند. در این دانشگاه استاد زن هم به فعالیت مشغول است.  
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 !
تصویر شمارة ـ مالقات با دکتر اوسیلیچ 

پـس از آن بـه بـازدیـد دانـشگاه الهـیات یـسوعـیهاي زاگـرب رفـتیم. در بـدو ورود مـا آقـاي دکتر آنـتو 

میشـیچ Anto Misic  که روز هـمایـش هـم او را دیـده بـودیـم و قـبال هـم از سـخنان پـرمـغزش یـاد 
کردم، مـا را بـه بـازدیـد از بـخشهاي مـختلف دانـشگاه دعـوت کرد. او خـود ریـیس دانشکدة فـلسفه 

 Faculty of Philosophy of the Society of اجـــتماع دانـــشگاه

Jesus بـه آدرس www.ffdi.hr یـسوعـیهاسـت. او ضـمن ارائـه اطـالعـاتی سـودمـند مـا را 
براي بازدید از بخشهاي مختلف دانشگاه دعوت کرد.  

 !
تصویر شمارة ـ نماي کلی ساختمان جدید دانشگاه یسوعیهاي زاگرب 
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بـر اسـاس اطـالعـاتی که او در اخـتیار مـا گـذاشـت، یـسوعـیهاي کرواسی از قـرن 16 شکل گـرفـتند و 
اکنون 16 هـزار یـسوعی در کرواسی زنـدگی می کنند، آنـها بـر ایـن بـاورنـد که نخسـتین دانشکدة الهـیات 
را آنـها بـه سـال 1669 تـأسـیس کرده انـد ولی پـاپ مـانـع ادامـۀ فـعالـیت آن شـد و پـس از یک وقـفۀ پـنجاه 
سـالـه دوبـاره فـعالـیت خـود را از سـر گـرفـت. ورود یـسوعـیها بـه زاگـرب بـه سـال 1902 بـوده اسـت و در 
سـال 1937 سـاخـتمانی بـنا نـهادنـد که در آن فـعالـیتهاي آمـوزشی رواج داشـت. ایـن فـعالـیتها در قـرن 

بیستم و تا پیش از سیطرة کمونیستها در قالب دو رشتۀ تحصیلی فلسفه و علوم دینی پی گرفته شد.  

 !
تصویر شمارة ـ ساختمان قدیم یسوعیها که کمونیستها آن را اشغال کرده بودند. 

بـعد از جـنگ جـهانی دوم کمونیسـتها ایـن سـاخـتمان را اشـغال کردنـد و پـس از فـروپـاشی یـسوعـیها 
ضـمن پـس گـرفـتن سـاخـتمان کهن، بـا خـریـد زمـین روبـروي آن یک بـناي جـدیـد و تـقریـباً زیـبا بـه عـنوان 
دانـشگاه سـاخـتند که مـا از آن بـازدیـد کردیـم. وظـیفۀ اصلی ایـن دانـشگاه تـربـیت مـدرس اخـالق و مـنطق 
و عـلوم دینی اسـت. در ایـن دانـشگاه دانشکده اقـتصاد هـم قـرار دارد که هـیچ ارتـباطی بـه یـسوعـیها نـدارد 
بلکه بـا اجـارة بخشی از امکانـات بـه دانشکده اي خـصوصی بـه نـام دانشکدة اقـتصاد هـزیـنه هـاي دیـگر 
دانشکده هـاي دانـشگاه را تـأمـین می کنند. مـقاطـع تحصیلی ایـن دانـشگاه تـا دکتري امـتداد می یـابـد. 
دانـشگاه داراي 400 دانـشجوسـت که اغـلب از خـانـمها هسـتند، تـوجـیه دکتر میشـیچ ایـن بـود که 
تـمایـالت دینی خـانـمها بیشـتر از آقـایـان اسـت. تـعداد کمی از دانـشجویـان هـزیـنۀ تـحصیل خـود را می 
پـردازنـد و بـقیه رایـگان مـشغول تـحصیل هسـتند. الـبته مـعیار پـرداخـت هـزیـنه و عـدم پـرداخـت آن 
وضـعیت تحصیلی  دانـشجوسـت، بـه ایـن معنی که بـه هـر انـدازه که دانـشجو از نـظر تحصیلی مـمتاز 
بـاشـد هـزیـنۀ کمتري را بـایـد پـرداخـت کند. نکتۀ قـابـل تـوجـه در بـارة اعـضاي هـیأت علمی ایـن دانـشگاه 
آن بـود که حـقوق خـود را از دولـت دریـافـت می کنند. اسـتفاده از سـیگار و فـروش مشـروبـات الکلی در 
بـوفـه دانـشگاه مـمنوع اسـت. بـه گـفتۀ مـسؤول کتابـخانـۀ دانـشگاه، ایـن کتابـخانـه داراي 000/150 عـنوان 
کتاب و داراي اشـتراك 000/2 عـنوان مجـلۀ علمی اسـت. پـس از بـازدیـد از کتابـخانـه و بـخشهاي 
مـختلف آن و سـالـنهاي مـختلف هـمایـش و غـیر آن، بـه دعـوت یکی از اسـاتـید سـر یکی از کالسـها 
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رفـتیم و بـه تـعدادي از سـؤالـهاي دانـشجویـان در بـارة وضـعیت آمـوزش عـالی و وضـعیت ادیـان در ایـران 
پاسخ دادیم.  

 !
تصویر شمارة ـ عکس یادگاري با دانشجویان که براي پاسخ به پرسشهایشان در کالسشان شرکت کردیم. 

پـس از آن جـلسه اي بـا عـده اي از مـدیـران گـروهـهاي آمـوزشی بـر پـا شـد و در آن بـحثهاي مـفیدي در 
بـارة نـهاد خـانـواده، ازدواج روحـانـیان، نـظام آمـوزش دینی و مـانـند آن مـطرح شـد. در مجـموع اسـتقبال 

گرم و خوبی از هیأت به عمل آمد.  

 !
تصویر شمارة ـ ورودي کلیساي دانشگاه 
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امشـب در مـرکز اسـالمی زاگـرب مـراسـم سـالـگرد رحـلت امـام خـمینی بـرگـزار شـد. در ایـن مـراسـم که 
سـفیر ایـران و مفتی کرواسی و تـعدادي از سـرشـناسـان علمی و فـرهنگی و خـانـواده هـاي ایـرانی شـرکت 
داشـتند، آقـاي مـعتمد و خـانـم دکتر عـلم الهـدي سـخنرانی کردنـد و وقتی هـم بـراي پـاسـخ بـه پـرسـشها 

اختصاص یافت.  

جمعه، 15 خرداد، 5 ژوئن 2009 

 ،Mirogoj Cemetry آخـریـن بـرنـامـه مـا در زاگـرب، دیـدن قـبرسـتان مـعروف مـیروگـوي
دومـین قـبرسـتان مـشهور و مـهم در مـنطقۀ اروپـاي شـرقی بـود. ایـن قـبرسـتان، قـبرسـتانی بـزرگ، کهن و 

پرآوازه و در عین حال پارکی زیبا و همزمان نمایشگاهی از انواع هنرهاست .  

 !
تصویر شمارة ـ نماي بیرونی دیوار قبرستان میروگوي 

در مـحوطـۀ بـیرونی آن کلیسائی کوچک بـراي تجهـیز امـوات قـرار دارد و در نـزدیکی آن هـم سـاخـتمانی 
براي آماده سازي مردگان مسلمان براي دفن ساخته شده است.  
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 !
تصویر شمارة ـ نقشۀ قبرستان میروگوي 

 !
تصویر شمارة ـ در ورودي قبرستان میروگوي 

نخسـتین قـبر مـهم در ایـن قـبرسـتان  که بـه فـاصـلۀ کمی از ورودي آن واقـع اسـت، قـبر فـرانـیو تـوجـمان 

Franjo Tudjman نخسـتین ریـیس جـمهور کرواسی بـعد از اسـتقالل اسـت که از 30 می 
1990 تـا 10 دسـامـبر 1999 مـنصب ریـاسـت جـمهوري را عهـده دار بـود و بـه عـلت بـیماري سـرطـان 
درگـذشـت. وقتی بـراي اداي احـترام بـه او بـه کنار قـبر رفـتیم پـیرمـردي بـا نـزاکت و آراسـته جـلو آمـد و بـه 
زبـان انگلیسی شـمرده از ایـن که بـه ریـیس جـمهور آنـها احـترام گـذاشـته ایـم تشکر کرد و وقتی فـهمید 

!  51



از ایـران آمـده ایـم بـا حـرارت بیشـتري بـه ابـراز احـساسـات پـرداخـت و گـفت که مـن پـنج سـال مـشاور 
توجمان در دفتر ریاست جمهوري بوده ام. او هم به ریشۀ ایرانی کرواتها اشاره کرد.  

 !
تصویر شمارة ـ قبر توجمان  

قـبرهـاي ایـن قـبرسـتان ظـاهـراً هشـت نـفر ظـرفـیت دارد، یعنی در هـر قـبر می تـوان چـهار ردیـف تـابـوت 

 o  روي هـم و در هـر ردیـف دو تـابـوت قـرار داد ولی ایـن امـوات مـعموال بـه یک خـانـواده

biteتـعلق دارنـد و لـذا روي سـنگ نـوشـته شـده، خـانـوادة فـالن و ذیـل آن نـام آن دسـته از اعـضاي 
خانواده که به خاك سپرده شده اند، نوشته می شود.  

 !
تصویر شمارة ـ نمائی از محوطۀ قبرستان میروگوي 
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بـازمـانـدگـان بـر حسـب ذوق و وضـعیت مـالی و گـاه انـدیـشه خـود روي سـنگ قـبر هـا را بـه شکلهاي 
مـختلف تـزیـین کرده انـد و نـمونـه هـاي مـتعددي که مـا مـشاهـده کردیـم از سـطح صـاف تـا مـجسمۀ زیـباي 

مریم مقدس و یا یک زره فلزي موج دار را شامل بود.  

 !
تصویر شمارة ـ نمائی دیگر از محوطۀ قبرستان میروگوي 

 !
تصویر شمارة ـ نمائی دیگر از محوطۀ قبرستان میروگوي 
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 !
تصویر شمارة ـ نمائی دیگر از محوطۀ قبرستان میروگوي 

در بخشی از ایـن قـبرسـتان که بـا پلکان از مـحوطـۀ اصلی جـدا می شـود، سـرسـرائی بـزرگ قـرار داشـت 
که یک سـمت آن را دیـوار اصلی قـبرسـتان و سـمت دیـگر آن را سـتونـهائی روبـه مـحوطـۀ اصلی 
قـبرسـتان تشکیل می داد. در ایـن سـرسـرا، شـخصیتهاي علمی و ادبی و هـنري و سـیاسی کرواسی بـه 

خاك آرمیده اند، مانند قطعۀ هنرمندان در بهشت زهراي تهران. 

 !
تصویر شمارة ـ نماي بیرونی قطعۀ هنرمندان 
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 !
تصویر شمارة ـ نماي درونی قطعی هنرمندان 

بـعد از ایـن بـازدیـد که هـم تـذکاري مـعنوي بـود و هـم مـایـۀ آشـنائی بیشـتر مـا بـا کرواسی، در مسـیر 
حرـکت بهـ سمـت فرـودگاـه برـاي صرـف ناـهاـر بهـ شعـبۀ دیگـري از رستـوران مسلـمان آلبـانیـائی که قبال 
در شـعبۀ دیـگر آن در مـیدان قـدیـم زاگـرب نـاهـار خـورده بـودیـم، رفـتیم و حـدود سـاعـت 14 بـه فـرودگـاه 
رسـیدیـم. تـوقـف مـا در اسـتانـبول حـدود 3 سـاعـت بـود ولی بـا تـوجـه بـه ایـن که نـماز نـخوانـده بـودیـم و 
خسـته هـم بـودیـم از رفـتن بـه داخـل شهـر چـشم پـوشـیدیـم. در فـرودگـاه اسـتانـبول گـروهی را دیـدم که بـا 
مـحوریـت یکی از اسـاتـید دانـشگاه از یکی از شهـرهـاي کشور بـراي زیـارت قـبر مـولـوي بـه قـونـیه رفـته 

بودند و اکنون به کشور بازمی گشتند.  

تأمالت و جمع بندي  

آگـاهی هـاي مـا در بـارة حـوزة بـالکان بـا وجـود کوشـشهاي شـایسـتۀ تـقدیـري که تـاکنون صـورت گـرفـته 
هـنوز انـدك اسـت. مـنطقۀ بـالکان نـیز مـانـند بسـیاري از دیـگر نـقاط جـهان، مـنطقه اي اسـت بـا اسـتعددهـاي 
فـراوان و فـرصـتهائی قـابـل تـوجـه بـراي نـظام اسـالمی مـا. بـایسـته اسـت مـبلغان دینی مسـلط بـه زبـان 
گـفتگوي مـردم مـنطقه و داراي اطـالعـات ریـز در بـارة کشورهـاي تـازه اسـتقالل یـافـتۀ حـوزة بـالکان بـه 
صـورت مـقیم بـه مـنطقه اعـزام شـونـد و طبیعی اسـت الزمـۀ ایـن کار فـراهـم آوردن مـحیط تـربـیت چـنین 
نـیروهـائی و مـقدم بـر آن تـقویـت چـنین نـگرشی بـه رسـالـتهاي جـهانی حـوزه هـاي عـلمیه و دیـگر 
نـهادهـاي مـشابـه اسـت. هـمچنین سـزاوار اسـت سـازمـان فـرهـنگ و ارتـباطـات بـراي ثـبت روشـمند 
تجـربـیات و دیـدگـاهـهاي اعـضاي ایـن گـونـه هـیأتـها، از آن بـراي بـرنـامـه هـاي بـعدي خـود بهـره گـیرد. ایـن 
نکته را نـیز بـایـد یـادآور شـد که بی تـردیـد که اگـر اطـالعـاتی پیشـین در بـارة شـخصیتهائی مـورد مـالقـات 
و مـراکز مـورد بـازدیـد در کرواسی در اخـتیار مـا قـرار می گـرفـت بـا آمـادگی بیشـتري ادر بـرنـامـه هـا 

شرکت می کردیم.
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