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 بسمه تعالي

 
 

 با برادرانم در مكه و مدينه

  سيد احمد ساويز: نگارنده

نصيب  93سفر به سرزمين وحي و شهر پيامبر گرامي اسالم، در نيمه دوم ماه رجب در ابتداي سال 
كشوري جهت اعتراض به با شرايطي كه جهان اسالم در اين زمان دارد، با خود عهد كردم . ما گشت

خورده ساختگي و منحرف در كشتار مردان و زنان و  فريب هاي كه با حمايت اقتصادي از گروه
كودكان بيگناه مسلمان در كشورهايي مثل عراق و سوريه و ساير كشورهاي اسالمي در جهت 

آفرين بوده، خريدي نكنم، و اين اعتراض در حد توان من  هاي مسلّط جهاني فاجعه همراهي با قدرت
نتيجه آن كه اين مقاله، يگانه . تا آخر سفر عطا فرمود ن رابود، كه خداوند توفيق پايبندي كامل به آ

هاي معنوي اين سفر جويا  تحفه و سوغات من است براي كساني كه به ديدارم آمده، يا از بهره
اميدوارم شما نيز با خواندن  د هم سوغاتي معنوي داشته باشد، والبته سفري معنوي، باي. شوند مي

  .نوي اين سفر با من سهيم باشيداين مقاله، در دستاوردهاي مع
ترين لحظات، لحظاتي بود  و البته خوش  اين سفر سرشار از لحظات خوش و توأماً لحظات تلخ بود،

كه همراه با برادران مسلمان در جوار رسول گرامي در مدينه يا در مسجدالحرام و در كنار كعبه 
 .دارد اين مقاله شرحي از هر دو نوع تجربه را در خود... بوديم

    

  در جستجوي زبان مشترك
پس از نماز مغرب بود كه با يكي از برادران چند بار . بعد از نماز مرسوم نيست در مكه و مدينه مصافحه

. و من نيز با شادماني تأييد كردم ايراني؟ : او با احتياط پرسيد. چشم در چشم شديم، و نهايتاْ دست داديم
ستيم خوا مي .كشور تركيه، همسايه ما بوداو اهل  )!برادر(ني قارداشايرا: لبانش به خنده باز شد و گفت

در اين زمان بود كه . دانست و نه من زبان او را بلد بودم بيشتر با هم سخن بگوييم ولي نه او زبان مرا مي
رار بوده دريافتم چرا ما موظفيم نماز را نه به زبان مادري خود، بلكه به زبان قرآن، به عربي بخوانيم، گويا ق

اكنون كه به اين . است همه ما اين زبان را بياموزيم و زبان كتاب الهي ما، زبان مشترك گفتگوي ما باشد
ايم، اگرچه درد مشتركي را حس  ايم، زبان مشتركمان را با يكديگر از دست داده توصيه درست عمل نكرده

  . كنيم مي
هاي پر مهر در هم نگريستيم و با زبان  ار كرديم، باز با نگاهاما با اين حال، ما با زبان دل با هم ارتباط برقر

  . دل به هم گفتيم كه يكي هستيم و برادريم
گاه با برخي از برادران تنها زبان مشتركمان زبان انگليسي بود، كه گستردگي بيشتر آن ناشي از گسترش 

كوشند  هاي مسلّط مي ست كه قدرتانواع تكنولوژي ارتباطي با اين زبان است، و البته اين در شرايطي ا
اكنون كه با هم در تضاد و : گويند فرهنگ خود را از مسير همين تكنولوژي ترويج نمايند، و گويا به ما مي

  ! و با زبان و فرهنگ من با هم سخن بگوييد! اختالف هستيد، همه از طريق من به يكديگر وصل شويد
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  در بند تكنولوژي
عالقه به تكنولوژي، از كودكي در . اند صحن حرم در تلفن همراه خود غرق شده بينم كه در جواناني را مي

تواند به مبدأ ساخت آن احساس نيازمندي  مند به تكنولوژي نمي اما شخص عالقه. آيد جوانان ما پديد مي
د را تر از كشور توليدكننده و محتاج او خواهد يافت، مگر آن كه در درون خو نكند، و همواره خود را عقب

براي شكستن طلسم تكنولوژي، بايد بتوانيم آن را . قادر بر آن تكنولوژي و توانمند در ساخت آن بداند
در آن . نهفته است "توانيم ما مي"شكستن احساس نياز و عقب ماندگي، در باور حقيقي عبارت . بسازيم

واهد كرد و تبعات تلخ وابستگي را صورت است كه داشتن ابزار، ما را به آن ابزار و به سازنده آن وابسته نخ
  .در عرصه سياست و اقتصاد به دنبال نخواهد آورد

رف واردات تكنولوژي در كشورهاي غير صنعتي، به معناي پيشرفت نيست و آن چه معناي بدين ترتيب ص
افزايش . هاي درونزاي خود است ي توانمندي حقيقي پيشرفت است، باور كردن خود و حركت بر پايه

شود،  هاي بزرگ نيز، كه در برخي كشورهاي عربي ديده مي هاي بلند و مدرن و تكثير فروشگاه مانساخت
نيست و چنانچه مبتني بر  پيشرفتافزايد، اما الزاماْ به معناي ترقّي و  اگرچه بر رفاه بخشي از مردم مي

. به كشورهاي صنعتي گردد بخشي به وابستگي آنان تواند وسيله تداوم و قواي دروني ملّت نباشد مي رهنگف
واقعيت آن است كه پيشرفت حقيقي اقتصادي و اجتماعي، بايستي مبتني بر يك فرهنگ بومي و متعلق به 

كنم پيشرفت حقيقي در جوامع اسالمي  به همين دليل فكر مي. خود مردم باشد، تا پايدار و دائمي گردد
  .تواند از فرهنگ و رشد معنوي آنان جدا باشد نمي

  در محاصره كعبه
هر كس كه چند سال قبل نيز به مكه مكرّمه مشرّف شده باشد، احتماال متوجه تفاوت قابل توجه ميان 

ها جرثقيل بلند دورتادور مسجدالحرام قرار دارند و  ده. گردد نماي اطراف مسجدالحرام با گذشته مي
ها، ديدن كعبه را براي  كشي جديد درون مسجد نيز ضمن دور كردن نماي داخلي  مسجد از چشم آهن

ها ناگوارتر   از اين. سازد اند ناممكن مي آن نشستهدورتر، حتّي در سي يا چهل متري  كساني كه اندكي
انديشيدم كه ساختن برج  با خود مي. هاي بلند مشرف به خانه كعبه و مسجدالحرام است سربرافراشتن برج

تواند صورت گرفته باشد؟  ورت كعبه با چه توجيهي ميدر مجا) نماد لندن(ساعتي بسيار مشابه برج بيگ بن 
در ميان نيويورك توان به سبك منهتن  ميو آيا كعبه را كه بايد نگين يكتاي اين سرزمين باشد، 

  ها پنهان ساخت؟  هاي بلند محصور و از چشم آسمانخراش
نظر از معنويت اين صرف پرسيدم كه  ولي از خود مي گري خاص خود را دارد، جلوهمعماري مسجدالنبي 

چرا با وجود اين همه طالكاري و تزيين، بناي مسجد ارتباطي مكان و تا آن جا كه به خود بنا مربوط است، 
الّه در اصفهان را به خاطر آوردم كه با معماري يكپارچه  معماري مسجد شيخ لطفكند؟  با دل ما برقرار نمي

ر مسلمان است و به همين دليل با مخاطب خود ارتباط جاي آن نمايانگر عشق و معرفت معما اسالمي، جاي
، مسجدالنبيدر ) س( ون حضور رسول گرامي و خانه فاطمههاي وااليي همچ با وجود ظرفيت. كند برقرار مي

شده و از دسترس زائرين   هاي آهني تودرتويي كشيده چند سالي است كه به دور اين دو مكان شريف نرده
  . دور شده است

هايي كه داراي ارزش تاريخي و مرتبط با تاريخ اسالم هستند، به شدت در معرض  كوه ها، از جمله كوهدر مكّه 
ها، مسطح  ها به سرعت طعمه تراشيدن گسترش شتابزده بناهاي هتلي و تجاري در مكّه اين كوهبا .  خطرند
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هاي تاريخي  زائرين و مكان يي كه بينرسد تعداد بناها به نظر مي .گرفته استها قرار  زني ها و نقب سازي
سازي عمالْ به طرز روزافزوني  و با اين شيوه ساختمان رو به افزايش بودههاي گذشته  سال شوند از حائل مي

ند و زائران از به دست آوردن تصوير صحيحي از گرد اند حذف مي جاهايي كه رسول خدا بر آن قدم نهاده
  .  شوند تر مي رقم خورده است محروم بشر در آنبخش تاريخ  مكاني كه بزرگترين حماسه آزادي

  از پس غبار
هر صبح من و برادرانم از . برم نويسم، مجاور بارگاه شريف نبوي به سر مي زماني كه اين سطرها را ميدر 

گذاريم، گاه در چهره  شتابيم و شانه به شانه هم نماز مي اقصي نقاط جهان اسالم، به زيارت رسول گرامي مي
  .نسبت به يكديگر اما با قدري شك و ترديد...زنيم گريم و گاه هر دو لبخندي مين هم مي

از . غبارآلود شده است ما برادران مسلمانمابين  ارتباطي فيفضاي  اي است كه در حال حاضر شرايط به گونه
ها،  اين غبار، برخاسته از ناداني. كوشيم همديگر را ببينيم و پيدا كنيم بين اين غبار است كه مي

ميدان يافته همه ما  عالقه به و بيمشترك  ماست، كه خصم روي كوركورانه ، و دنبالهوادادگي، ها برنامگي بي
يعني همان سياست قديمي تفرقه ( همدر جدايي ما از  آنانكه منافع  همان كساني و در آن دميده است؛
ما در غبارآلود كردن فضا تا آن جا  انمتأسفانه دشمن. است يكديگرما با  عداوتو ) بيانداز و حكومت كن

را به نام اسالم به تكفير و جنايت بر عليه بخش برنامه   متعدد اما هماهنگ و هم هاي ، كه گروهندا پيش رفته
خود با اي از مسلمانان وادارد، و باب تفرقه و بدبيني را بين مسلمانان بگشايد، در حالي كه همزمان،  عمده
ها  سالسود برده، و و پراكندگي ما عواملي كه در نقاط مختلف جهان اسالم دارد، از اين غفلت داران و  ميدان

  .مشغول است ي ماها ملّت فرهنگي غارت منابع و تخريب ميراثتسلّط و به 
ت در اين جماعگردد، نشانه آن است كه  ميهمين كه اين نماز جماعت انبوه و گسترده برگزار  با وجود اين،

فرونشستن اين غبار البتّه با افزايش دانش قاطبه مسلمانان از شرايط . دانند كه بايستي با هم باشند نهان مي
تا آن روز، من با . حقيقي آنان ميسر خواهد شدو موانع امروز جهان، شناخت يكديگر، و شناخت دشمنان 

نگرم، و آنان را به لبخندي گرم و صميمي  نم ميدر برادرابه وظايفم آگاهي، دلسوزي و احساس مسئوليت 
سفيدش و دستان كوچكش دعا  لباس بلندنگرم كه با  در آن كودك مسلمان از نيجر مي. كنم مهمان مي

كنم و  كند، براي سالمت او دعا مي كند و گاه از روي شانه پدرش حركات مرا با نگاه كنجكاوش دنبال مي مي
  ...اني رشيد گردد و با معرفت، عمري را در مسير حق حركت كندخواهم كه او جو از خداوند مي

  جهان اسالم در آستانه خوديابي
شود توانايي و تمايل به رشد در عرصه معنوي، يا در يك كالم  ر بررسي شرايط امروز جهان اسالم،  احساس ميد

هاي كشورهاي  آن تابع سياستهاي ما روزافزون است، اما در كشورهايي كه حاكمين  انرژي معنوي در ميان ملت
نگين كعبه در ميان .  ريزي ، در جهت به بند كشيدن اين انرژي معنوي بوده است غالب صنعتي هستند برنامه

گردد، و همزمان، برنامه ريزي كشورهاي  هاي بلند تجاري محصور و در بند شده و از چشمان پنهان مي ساختمان
شود  جوانان مسلمان با ابزار مختلف در بند  توانيم ما ميست كه احساس اي ا هاي جهاني نيز به گونه تابع قدرت

ها در سايه تحميل مشكالت مختلف اقتصادي و امنيتي و تداوم عمدي  اين ملّت گوهر توانمنديو 
  . ها پنهان نگاه داشته شود از چشمان آن وابستگي در حوزه فنّاوريهاي علمي و  ماندگي عقب

ژي معنوي آزاد گردد و در پرتو عقالنيت و هدايت معنوي ثمرات خود را آشكار سازد، به راستي اگر اين انر
رشد مادي همواره نيازمند يك پايه محكم فرهنگي ! چه تحول عظيمي در انتظار جهان اسالم خواهد بود
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خشي از ها بتواند بر آن استوار گردد و حتي بايد گفت ب است كه عزم و اراده يك ملّت براي عبور از سختي
رشد مادي كشورهاي صنعتي در گذشته نزديك نيز مبتني بر فرهنگ خاص خود، با تمام نقائص و 

چنان چه انرژي معنوي ملل مسلمان آزاد گردد، حركتي مبتني بر باور كردن . هايش بوده است قوت
جاي تابعيت و هاي زندگي آغاز خواهد شد، كه به  ها و تفكر ديني در تمام عرصه هاي دروني ارزش ظرفيت

. جوي مادي، خودش را باور كرده و روي پاي خود خواهد ايستاد وادادگي و سر نهادن بر آستان تمدن سلطه
در آن زمان آثار تمدني جديدي در معماري، هنر، تكنيك و صنعت در كنار هم و در سازگاري با رشد 

ا نسبت به تمدن مسلّط مادي تثبيت معنوي و نگرش ديني فرصت رشد و بالندگي يافته، و جايگاه خود ر
  .خواهد نمود

است، كه  در سايه اسالم رشد معنوي مردمفضاي سازد همين  آنچه جايگاه ايران را در جهان اسالم ويژه مي
كند و از سوي ديگر  جامعه جلوه مي الهيهاي  از يك سو در حضور مداوم مردم در حمايت از ارزش

در شرايطي كه توسعه به سبك جديد در كشورهاي تابع . زند را رقم ميو اجتماعي هاي بزرگ علمي  حركت
ها  بوده است، آن چه جوانان ايران در سايه تحريم  عمدتاً بر پايه مصرف و واردات فناوري  هاي جهاني قدرت
رغم برخي نواقص،  اند عمدتاْ حاصل تفكر و تالش خود آنان بوده است و به همين دليل است كه علي ساخته

ين دستاوردها حقيقتاً به ملّت تعلّق دارد و توسط هيچ قدرتي قابل بازپس گرفتن نيست، و باز به همين ا
ها جوان مسلمان در اقصي نقاط جهان اسالم به عملكرد ما در  ناخواه چشمان ميليون دليل است كه خواه

آوريم در آينده نزديك  ست ميچه ما امروز در جامعه خود به د رسد آن ايران دوخته شده است، و به نظر مي
به عنوان الگو مورد استفاده ملل مسلمان قرار خواهد گرفت، چنان كه دو برادر دانشجوي مسلمان از آفريقا 

برخي  وص سواالت و اشكاالت آنان دربارهكردند، پس از بحث مختصري كه در خص كه در مالزي تحصيل مي
سالم ما را به برادران ما در ايران برسانيد و به آنان : كهعملكردهاي شيعه با هم داشتيم از ما خواستند 

  ... كنيم براي آنان دعا مي هميشه و ،دانيم هاي آنان را موفقيت خود مي بگوييد كه ما موفقيت

  بازگشت به وعده الهي

د؟ آيا ما پذير آيا خداوند اعمال ما را مي. انديشيدم در مسير بازگشت، به آن چه ديديم و دعاهايي كه كرديم مي
بستيم  كرديم رخ داد و آيا عهدهايي را كه بايد مي از اين سفر توشه الزم را گرفتيم؟ آيا تغييري كه بايد مي

بستيم؟  هواپيماي ما به آرامي در مسير بازگشت در حركت بود و به ساعت من يك ساعت و نيم ديگر راه تا 
  ... يابد، مثل قبل مه زندگي معمول دوباره جريان ميكنم كه از فردا برنا به اين فكر مي. تهران مانده بود

ما به درگاه خداوند دعا : سازد يك تفاوت اساسي هر روز ما را با روزهاي قبل از اين سفر متفاوت مي! اما نه
آموزي را فراگير سازد و سرزمين ما را به بركت  افزايي و علم كرديم كه در ميان جوانان ملّت و امت ما معرفت

دعا كرديم كه ايران اسالمي، . ها حفظ فرمايد رفت و آگاهي و همبستگي مردم از فروافتادن در پرتگاهمع
پرچمدار حرّيت و استقالل، بتواند با عبور از همه مشكالت، الگويي موفق در پيشرفت همزمان مادي و 

و خدمت هرچه  دعا كرديم كه توانايي ما نيز در كسب معرفت، انتقال معرفت .ارائه نمايد معنوي
و اكنون مگر نه آن كه براي استجابت دعا بايستي ظرفيت خود را متناسب با نعمتي . بيشتر گردد
ايم گسترش دهيم؟ از فردا با دوستانمان، اساتيد گرامي، و دانشجويان عزيزمان  كه خواسته

 .با وعده الهي، پيروزي از آن ماست... صحبت خواهيم كرد

۴ 
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