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آمده اي شاه پناهش بده

حبيباله چايچيان ،متخلّص به حسان ،شاعر و مرثيه سراي اهل بيت (ع) در تبريز
( )۱۳۰۲متولد شد 6 .ساله بود که همراه خانوادهاش به تهران مهاجرت کرد .چايچيان
تحصيالت خود را در تهران در مدرسه ايران و آلمان به پايان رساند ،سپس به استخدام
بانک ملي ايران درآمد .اين شاعر اهل بيت (ع) در روز پنجشنبه  ۹آذر  ۱۳۹۶دار
فاني را وداع گفت .در ادامه مختصري درباره زندگي و آثار وي به نقل از خبرگزاري
مشرق آمده است؛بيشتر سرودههاي او مدح و مرثيه اهل بيت(ع) است .خود او به
تاثيرپذيري از انديشههاي عالمه اميني و عالمه عسکري اشاره کرده است .او بارها از
سوي عالمه اميني و حضرت آيت اهلل خامنهاي مورد تحسين و تشويق قرار گرفته
است .ديوان اشعار او در سه جلد به چاپ رسيده است« .امشب شهادت نامه عشاق
امضا ميشود» و «آمد م اي شاه پناهم بده» از سرودههاي معروف اوست.نخستين
شعري که مرحوم چايچيان سرود در  ۱۵سالگي و در رثاي پدرش بود:
ت
پدرم رخت از اين جهان بربس 
کمرم از غم و محن بشکست
ميکنم ليک شکر يزدان را
گر پدر نيست باز مادر هست
چايچيان با تشويق مادرش ،به سرودن اشعار در مدح و مرثيه ائمه(ع) پرداخت.
وي پس از سفر به کربال فقط به سرودن مدحهاي آل علي(ع) پرداخت ،و آثار
ديگرش را در آتش افکند .اشعارش مورد توجه جامعه مذهبي ايران و پارسيزبانان
است و در جمع عزاداران عاشورايي زمزمه ميشود.
گلهاي پرپر ،خزان گلريز ،باغستان عشق ،سايههاي غم،اي اشکها بريزيد(جلد
اول ديوان اشعار) ،خلوتگاه راز (جلد دوم ديوان اشعار) ،چهل حديث جالب از علي
بن ابيطالب(ع) و جلد سوم ديوان اشعار از جمله آثار او است..
بنت الشّ اطي» را با نام «زينب(سالم اهلل عليها)
وي کتاب «ب َ َطلَ ُة کربال» ،اثر «دکتر ُ
بانوي قهرمان کربال» به فارسي ترجمه نمود .فاطمه زهرا امابيها؛ مجموعهاي از مطالب
عالمه اميني درباره حضرت زهرا(س) است که توسط وي گردآوري شده است.
به گفته چايچيان ،زماني که عالمه اميني در نجف ساکن بوده است ،نامههايي به
او ميفرستاده و او را شاعر اهل بيت خطاب ميکرده است .کريم دستمالچي او را
به عبدالحسين اميني معرفي کرده است .عالمه اميني از کساني است که چايچيان
را مورد تحسين و تشويق قرار داد .وسيله آشنايي وي با عالمه اميني ،شعري بود که
از زبان عباس بن علي(ع) در شب عاشورا خطاب به امام حسين(ع) سروده است.
چايچيان نيز اشعاري را درباره الغدير ،عالمه اميني و کتابخانه او سروده است.
معروف ترين شعر مرحوم حبيب اهلل چايچيان که به "شهادتنامه عشاق" معروف
است:
امشب شهادت نامه عشاق امضا مي شود
فردا ز خون عاشقان ،اين دشت دريا مي شود
امشب کنار يکدگر ،بنشسته آل مصطفي
فردا پريشان جمعشان ،چون قلب زهرا مي شود
امشب بود بر پا اگر ،اين خيمه ي خون خدا
فردا به دست دشمنان ،بر کنده از جا ميشود
امشب صداي خواندن قرآن به گوش آيد ولي
فردا صداي االمان ،زين دشت بر پا مي شود
امشب کنار مادرش ،لب تشنه اصغر خفته است
فردا خدايا بسترش ،آغوش صحرا مي شود
امشب که جمع کودکان ،در خواب ناز آسوده اند
فردا به زير خارها ،گمگشته پيدا مي شود
امشب رقيه حلقه زرين اگر دارد به گوش
فردا دريغ اين گوشوار از گوش او وا مي شود
امشب به خيل تشنگان ،عباس باشد پاسبان
فردا کنار علقمه ،بي دست ،سقا مي شود
امشب که قاسم زينت گلزار آل مصطفي است
فردا ز مرکب سرنگون ،اين سرو رعنا مي شود
امشب بود جاي علي ،آغوش گرم مادرش
فردا چو گل ها پيکرش ،پا مال اعدا مي شود
امشب گرفته در ميان ،اصحاب ،ثار اهلل را
فردا عزيز فاطمه ،بي يار و تنها مي شود
امشب به دست شاه دين ،باشد سليماني نگين
فردا به دست ساربان ،اين حلقه يغما مي شود
سر خدا ،بر دامن زينب بود
امشب سر ّ
فردا انيس خولي و دير نصاري مي شود
ترسم زمين و آسمان ،زير و زبر گردد حسان
فردا اسارت نامه ي زينب چو اجرا مي شود

بر شما باد به تفكر ،كه تفكر مايه حيات قلب شخص بصير و كليد درب حكمت است.
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دكتر مجيد قدمي :

هزينه آموزش ۱۳۰هزار دانشآموز استثنايي ۷۵۰ميليارد تومان است

رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنايي گفت:
هزينه آموزش و پرورش  ۱۳۰هزار دانشآموز
استثنايي ۷۵۰ ،ميليارد تومان است.به گزارش
فارس ،مجيد قدمي رئيس سازمان آموزش و
پرورش استثنايي با اشاره به روز جهاني معلوالن
اظهار داشت :بزرگداشت چنين روزي ،بهانهاي
است تا کشورها عملکرد خود را در ارتباط با

برنامه هاي جديد
در ماه ربيع االول
از شبکه جهاني الکوثر

افراد با نيازهاي ويژه ارائه کنند.وي ادامه داد:
خوشبختانه در نظام جمهوري اسالمي ايران به
اين بخش از جامعه ،توجه ويژه شده است و وجود
سازماني به نام آموزش و پرورش استثنايي در
وزارت آموزش و پرورش نمونهاي از اين توجه
است.قدمي با بيان اينکه  ۷گروه دانشآموز
تحت پوشش آموزش و پرورش استثنايي است،
گفت :اين  ۷گروه شامل آسيبديده شنوايي،
آسيبديده بينايي ،آسيبديده ذهني ،اختالالت
عاطفي ،اختالالت يادگيري ،مشکالت جسمي
ـ حرکتي و چند معلوليتي است.وي تصريح
کرد :آنجايي که معلوليت و اختالل باعث تفاوت
فاحش در وضعيت فرد ميشود ،سازمان آموزش
و پرورش استثنايي ورود کرده و تالش براي
آموزش و کمک دارد.

مومني شريف:

تنها راه پيشرفت فرهنگي داشتن روحيه انقالبي و حفظ آن است
محسن مومني شريف تنها راه پيشرفت را داشتن
روحيهاي انقالبي و حفظ آن دانست و تاکيد
کرد :سنت الهي را به عنوان يک گفتمان جدي
در فعاليتها در نظر بگيريم.به گزارش روابط
عمومي حوزه هنري ،محسن مومني شريف،
رئيس حوزه هنري انقالب اسالمي با حضور
در جمع معاونان فرهنگي مراکز استاني حوزه
هنري در قم گفت :ما در مسير فعاليت هاي
خود در حوزه هنري تکاليفي داريم که حتما اين
تکاليف به جمع حاضر نيز اعالم شده و به گمانم
همکاران ما در مراکز استاني توجيه شده اند.
کساني که در حوزه استراتژيک فعال بودند
خيلي غافلگير شدند و اين انقالب را پيشبيني
نميکردند و فکر ميکردند اگر انقالبي شود
انقالب مارکسيستي خواهد بود.وي با اشاره

شبکه جهاني الکوثر به مناسبت پايان ماههاي محرم و صفر  ،ويژه برنامه هايي را با
حال و هواي ايام مبارک ربيع تهيه و توليد کرده است.شبکه جهاني الکوثر بعد از پايان
ماه محرم و صفر ،با تغيير کنداکتور پخش خود ،ويژه برنامه هايي را در نظر گرفته
است.در برنامه اي تحت عنوان " لقاء خاص" گفتگوهايي با علماي دين و چهره هاي
سياسي ،اجتماعي و فرهنگي جهان اسالم همچون شيخ نعيم قاسم ،قائم مقام دبير کل

به نگاه نااميدانه برخي مديران و مسئوالن
خاطرنشان کرد :برخي مديران هم هستند که
مواضع امروز و سخنان و نگاه آنها به گونهاي
است که بسيار نااميدانه و مرعوب شده است؛
درحالي که همچنان انقالب اسالمي قدرتمندتر
ميشود و از جايگاه باالتر و در مسير پيروزي و
پيشرفت گام برمي دارد.

حزب اهلل لبنان درباره موضوعات روز انجام داده است.برخي محورهاي اين گفتگوها در
اين برنامه به موضوعاتي همچون عربستان ،سقوط گروه تروريستي داعش ،تقريب مذاهب
و  ...اختصاص دارد .اين برنامه جمعه شب ها پخش مي شود.اين برنامه در  11قسمت
 25دقيقه اي توسط تامين برنامه با فرمت «اچ دي» دوبله شده و روزهاي دوشنبه و
چهارشنبه هر هفته از شبکه الکوثر پخش مي شود.

نمايه

مهر /مجيد حق دوست

مراسم تجليل از پهلوان
عليرضا کريمي

بستن مساجد به روي نمازگزاران
مصداق بارز منکر است
 رئيس کميته امداد امام خميني ،قول داددرب مسجد جامع واليت را باز کند

 مسجد متعلق به خداست و در ملکيت افراد قرار نداردبنابراين کسي حق ندارد درب مسجد را ببندد
يا پلمب کند

حضرت آيت اهلل نوري همداني بستن درب مساجد را مصداق بارز منکر دانستند
و بر ابراز حساسيت نسبت به اين عمل تا رسيدن به نتيجه تأکيد کردند.
به گزارش خبرگزاري«حوزه» به نقل از شفقنا ،حضرت آيت اهلل نوري همداني
در ديدار جمعي از نمازگزاران مسجد جامع نور واليت واقع در سوهانک تهران
که يک ماه پيش توسط رئيس کميته امداد امام خميني(ره) پلمب شد ،امر به
معروف و نهي از منکر را از موضوعات مهم در اسالم دانستند و اظهار داشتند:
هر مسلماني وظيفه دارد معروف و منکر را به صورت قلبي شناخته و نسبت به
ترک معروف و انجام منکر بي تفاوت نباشد ،بلکه با زبان خود مردم را هدايت
کرده و در صورت قدرت ،جلوي منکر را گرفته و معروف را احيا کند.
ايشان با اشاره به سخني از اميرمؤمنان(ع) در نهج البالغه درباره اهميت امر به
معروف و نهي از منکر ،گفتند :پيشواي اول شيعيان مي فرمايد :هرکس منکري
را ببيند و به آن بي تفاوت باشد ،همانند مرده است.
حضرت آيت اهلل نوري همداني با بيان اينکه بايد ارزشها را در اسالم شناخت
و در مسير معرفي آن گام برداشت ،به اهميت فريضه امر به معروف و نهي از
منکر پرداختند و خاطرنشان کردند :جهاد در برابر امر به معروف و نهي از منکر
همانند قطره اي در برابر درياست.
معظم له با ذکر اين مطلب که مسجد متعلق به خداست و در ملکيت افراد قرار
ندارد ،گفتند :شخصي که مسجدي را مي سازد يا وقف مي کند در حقيقت آن
را از ملکيت خود خارج ساخته است ،بنابراين کسي حق ندارد درب مسجد را
ببندد يا پلمب کند.
اين مرجع تقليد خطاب به نمازگزاران شرکت کننده در اين ديدار ،بيان داشتند:
شما در برابر منکري قرار گرفته ايد و نبايد مقابل آن سکوت کنيد.
ايشان افزودند :اين مسجد براساس گزارشاتي که رسيده ،محل اجتماعات بزرگ
است که نبايد بسته بماند و بايد هرچه زودتر باز شود .حضور شما نمازگزاران در
اين ديدار نشان دهنده حساسيت شما به وجود منکر و قابل ستايش است.
حضرت آيت اهلل نوري همداني در پايان يادآور شدند :دو روز قبل پرويز فتاح،
رئيس کميته امداد امام خميني ،به مالقات بنده آمد و قول داد در بازگشت ،اين
مسجد را باز کند ،اگر چنانچه اين قول ايشان عملي نشود ،اقدام خواهيم کرد.

دبير جشنواره «ايران من » گفت :از  31نفر برگزيده در اولين جشنواره فرهنگي
هنري مردم و راديو تقدير مي شود .به گزارش ستاد خبري جشنواره فرهنگي
هنري مردم و راديو« ،ايران من» حميدرضا افتخاري دبير جشنواره فرهنگي
هنري «ايران من» با اعالم اين خبر گفت :آيين اختتاميه جشنواره ايران من
عصر دوشنبه  13آذر ماه در تاالر انديشه حوزه هنري برگزار مي شود.افتخاري
با بيان اينکه برنامه هاي متنوعي همچون اجراي گروه پالت ،قطعات نمايشي با
حضور هنرمندان «کوي نشاط » و «راديو جمعه» ،استند آپ ابوالفضل آقا خاني
و گروه تواشيح براي آيين اختاميه جشنواره« ايران من »تدارک ديده شده،
تصريح کرد :جوايز برگزيدگان جشنواره در چهار بخش اهدا مي شود.افتخاري
با بيان اينکه به همه نامزدهاي دريافت جايزه لوح سپاس و هديه شرکت در
جشنواره ايران من تعلق مي گيرد خاطر نشان کرد :شرکت در مراسم اختتاميه
جشنواره فرهنگي هنري مردم و راديو براي عموم آزاد است .

معاون پژوهشي مؤسسه غدير شناسي:

واقعه غدير و واليت؛ مظلوم واقع شده اند
معاون پژوهشي مؤسسه غدير شناسي تبيين مظلوميت واقعه غدير و واليت  ،اقتدار
شيعه را به نمايش ميگذارد.سرکار خانم مريم زندي معاون پژوهشي مؤسسه
غدير شناسي ضمن تبريک هفته وحدت و ميالد حضرت رسول اعظم (ص)
پيامبر مهرباني ها ،درباره معاونت پژوهش در مؤسسه غدير شناسي ضمن ارائه
توضيحاتي درباره فعاليت هاي پژوهشي مؤسسه ،انجام پژوهش رااز گامهاي
اساسي جهت نيل به پيشرفت و توسعه همه جانبه يک جامعه دانستند و اضافه
کردند :استقالل هر جامعه بر تحقيق و پژوهش ،توليد علم و افزايش دانش بشري
استواراست.اين مقام مسئول در موسسه غديرشناسي با اشاره به اهميت موضوع
غدير و واليت و با در نظر گرفتن مظلوميت اين واقعه در بين مسلمين ،عنوان کردند
که موسسه غديرشناسي چندين سال است به صورت جدي و منظم ،کارگاه هايي
را در سراسر کشور برگزارمي نمايد.زندي در ادامه با اشاره بهفعاليت هاي
خود در معاونت پژوهش تصريح کردند :با در نظر گرفتن هجمه هاي
موجود در جامعه وتالش براي از بين رفتن وحدت بين شيعه و سني  ،انجام
امور پژوهشي متناسب با فضاي کارگاه ها و شرايط موجود در جهت وحدت
بيشتر شيعه و سني پرداخته ميشود.

کارگاه هاي پرورش و ايجاد انگيزه
براي تکامل و سالمت هنرهاي نمايشي

چهارمين کارگاه سه روزه " مباحثه بازيگر" يک جانبه مدرس توسط
دکتر حسن پورگل محمدي با ارائه مدرک قابل ترجمه وزارت علوم
از١٥تا  ١٧آذر ماه برگزار مي شود پايان مهلت ثبت نام  1٥آذرمي
باشد .هدف اين کارگاه فرمولبندي مشکالت اين مراجعان و ارائه
راهکارهاي درماني به آنهاست.

سخني پيرامون بستن درب مسجد جامع نور واليت در سوهانك تهران
در خصوص مسجد جامع نور واليت واقع در
سوهانك تهران كه در جوار ساختمان هاي
كميته امداد قرار دارد و روز جمعه گذشته نيز
حضرت آيت اهلل العظمي نوري همداني طي
سخناني تاكيد بر باز كردن هرچه سريع تر
درب اين مسجد داشتند ،مرتضي نجفي
قدسي ،خادمالقرآن جزئياتي را مطرح کرده
است كه در پي مي آيد.
بسماهلل الرحمن الرحيم
از اوايل دهه هشتاد و به همت مرحوم حاج
سيدرضا نيري سرپرست وقت کميته امداد
امام خميني(رض) و با کمک جمعي از
خيرين و مؤمنان خداجوي مسجدي در
مجاورت مجتمع عظيم ساختماني کميته
امداد امام خميني در سوهانک تهران ،شروع
به احداث و با توقفهاي مکرر ،باالخره پس
از  12سال در سال  1394افتتاح گرديد و
در اين منطقه که مناطق مسکوني زيادي
پيرامون آناست و مسجد ديگري هم نيست،
فعاليتهاي اين مسجد با اقبال مومنين و
اهالي محل روبهرو شد.
متاسفانه اخيرا شاهد رفتارهايي از سوي
کميته امداد در اين محل هستيم که نه در
شأن کميتهاي که منسوب به نام حضرت
امام (رض) هست ،ميباشد و نه در شأن
مسجد و نه در شأن شهداي گمنامي که
در صحن آن آرميدهاند و نه در شأن مردم
مؤمن و مسلماني که سالها انتظار کشيدند
تا اين مسجد به بهرهبرداري برسد و حال
که مسجد از فعالترين مساجد تهران است،
به ناگاه درب مسجد را زنجير کنند ،برق آن
را قطع کنند و چراغهاي گنبد و گلدستهها
که زيبايي و معنويت خاصي به محيط و
فضاي منطقه ميبخشيد را خاموش کنند
و از همه بدتر روي نردههاي دور مسجد
سي م خاردار بکشند!
بيش از يك ماه است که مردم محل نمازهاي
جماعت صبح ،ظهر و شب را در مقابل دربهاي
به زنجير کشيده شده مسجد ميخوانند و
حاضر نيستند دست از اين مسجد بکشند
و حق هم دارند.
به هر حال کميته امداد صريحا بگويد چه
نقشهاي در سر دارد؟! آيا ميخواهد چهار
هزار متر مساحت اين زمين را که بخش
اصلي آن را خانمي به نيت احداث مسجد
تقديم کميته امداد کرد و با کمک خيرين و
با همت مرحوم حاج سيد رضا نيري مسجد
شد را ضميمه مستحدثات کميته امداد تلقي
کند و همه را با هم يکجا بفروشد؟!
آيا مسجد اصال فروختني است؟ مزار شهداي
گمنام را چه ميگوييد؟! آيا مردم حق ندارند
براي زيارت به کنار مزار اين عزيزان بروند،
چرا صد عن سبيلاهلل ميکنيد؟
چرا درب مسجد را ميبنديد و چرا براي
جلوگيري از ورود نمازگزاران سيم خاردار

آيين اختتاميه جشنواره ايران من

سازمان بسيج هنرمندان و شهرداري برگزار م يكند

مراسم تجليل از کشتي گير جوانمرد
کشورمانپهلوانعليرضاکريميصبحديروز
با حضور سردار غالمحسين غيبپرور
رئيس سازمان بسيج مستضعفين در سالن
امام علي(ع) سپاه تهران برگزار شد.
چهار صحنه از اين مراسم را در تصاوير
مي بينيد.

آيت اهلل العظمي نوري همداني در ديدار جمعي از نمازگزاران
مسجد جامع نور واليت سوهانک تهران:

خبر »

ميکشيد!
اگر ميخواهيد فقط امام جماعت را عوض کنيد
که راهش بستن درب مسجد نيست ،راهش
مراجعه به مرکز رسيدگي به امور مساجد است
تا آنها بررسي کنند و به نتيجهاي برسند و
سپس بيايند با منطق و گفتگو اهالي محل
و نمازگزاران مسجد را متقاعد کنند که اين
تغيير ضروري و الزم است تا مبادا مسجد از
حضور پرشور مردمي خالي شود.
اگر کميته امداد به دنبال کسب درآمد
است از مسجد نميتوان درآمدي کسب
کرد ،بلکه هزينه هم بايد کرد و بهتر است
کميته امداد به فکر فروش و يا اجاره دهها
هزار متر ساختمانهايي که در اين منطقه
بياستفاده مانده و مانند قبرستاني خاموش
است باشد.
كميته امداد اموال و زمينهاي زيادي دارد
و بايد به فکر احياء آنها باشد ،نه اينکه درب
خانه خدا را ببندد و مردم روي زمين مقابل
مسجد ،اقامه جماعت کنند!

سخني هم با مرکز رسيدگي
به امور مساجد
از تاريخ هفتم آبان ماه مسجد جامع نور واليت
در سوهانک تهران توسط کميته امداد امام،
در قفل و زنجير شده و حتي دور آن را سيم
خاردار کشيده بودند ،گرچه پس از انعکاس
اين عمل توهينآميز نسبت به مسجد در
رسانهها ،سيم خاردارها را جمع کردهاند
ولي هنوز اين مسجد در قفل و زنجير است
و دربهاي آن را حتي جوشکاري کردهاند!
يعني ما با قاطعيت ،درب اين مسجد بزرگ
را بستهايم و حاال حاالها هم قصد بازگشايي

آن را نداريم!
البته مردم با ايمان محل و امام جماعت آن
نيز از پاي ننشسته و ضمن پيگيري موضوع از
طريق مرکز رسيدگي به امور مساجد و ديگر
مسئولين ،نماز جماعتها را در اين  10روز،
در هر سه وقت در جلوي مسجد و ساختمان
کميته امداد در سوهانک اقامه کردند.
شايد اگر اين اهانت به مسجد و شهدايي که
در حياط آن آرميدهاند در کشور ديگري انجام
ميشد مرکز رسيدگي به امور مساجد در
محکوم کردن آن سبقت ميجست و ليکن
چون اين عمل زشت توسط خودي انجام
شده است ،و يا حفظ روابط را بر عمل به
اصول و ارزشها مقدم ميدارند ،تاکنون در
اين موضوع بسيار مماشات کرده و سعي بر
غمض عين داشته و حال آنکه در جريان
کامل موضوع هستند ،گرچه انتظار ميرفت
اگر قوت برخورد با کميته امداد را هم ندارند
الاقل ميتوانستند با اطالعيهاي اين اهانت
را محکوم کنند و در کنار مردم با ايمان
بايستند ،نه در کنار مسئوليني که به خود
جرأت ميدهند درب خانه خدا را بسته و
جوشکاري کنند!
ما بايد «اهلل اکبر» يعني خدا بزرگتر هست را
عم ً
ال در رفتار و زندگي خود نشان بدهيم و از
غير خدا از هيچکس نهراسيم ،عمل قبيح و
زشت از هرکس سرزند قبيح و زشت است و
اگر از مسئولي خودي و انقالبي سرزند قطعاً
گناهش بيشتر است.
چرا مرکز امور مساجد اين مهم را به دادستاني
يا مراکز قضائي ارجاع و گزارش نميکند؟!
تکليف مردم چيست؟
تا کي بايد صبر کنند و در اين هواي سرد
در خيابان نماز بخوانند ،براي اين مسجد،

صيغه مسجدي خوانده شده است و در مسجد
بودن آن شکي نيست ،بنابراين هرکس اعم از
واقف زمين و يا خيرين يا کميته امداد که در
ساخت آن هزينه کردهاند ،نميتوانند از عمل
خود پيشمان شده و اين مسجد را از مسجد
بودن بيندازند! توليت مسجد امر ديگري است
وليکن هيچکس حق ندارد درب آن را ببندد
و از همه بدتر دور آن سيمخاردار بکشد يا
دربهاي آن را جوشکاري کند!
وقتي مرکز امور مساجد که بايد حافظ منافع
مساجد باشد ،جديت و تالش الزم را براي
حفظ و احياء مساجد ندارد ،از بقيه چه
انتظار است؟!
آقايان ،بهواسطه لباس مقدس روحانيت که
به تن کردهاند و هم بهواسطه وظيفه شغلي
و مسئوليتي که بر عهده دارند نبايد در برابر
توهين به خانه خدا سکوت کنند! حاال درب
خانه خدا را ميبندند و قفل ميکنند ،ديگر
چرا جوشکاري ميکنند!
آيا اين عمل توهين نيست! سيم خاردار
کشيدن توهين نبود؟! عمل سخيف ،سخيف
است هرکجاي دنيا باشد ،اين را بايد مسئوالن
ما بفهمند ،مردم ما نظارهگر هستند و همه
موارد مشابه را با هم قياس ميکنند.
ما بايد رضايت الهي را و دوستي با او را بر
همه چيز و همه کس مقدم بداريم و اگر از
نزديکترين افراد هم خطايي سرزند ،وظيفه
امر به معروف و نهي از منکر را فراموش
نکنيم.
ون ا ْعت ََر ُفوا ب ُِذن ُوب ِ ِه ْم خَ لَ ُطوا َع َمال َصال ًِحا
« َوآخَ ُر َ
ُوب َعلَ ْي ِه ْم إ ِ َّناهلل
َوآخَ َر َس ّ ِيئًا َع َسىاهلل أَ ْن يَت َ
يم»
ُور َرحِ ٌ
َغف ٌ
خادم القرآن -مرتضي نجفي قدسي

با تجليل از علماي فعال در عرصه تفسير و
تبليغ؛ چهارمين همايش انجمن ارتباطات
و تبليغ حوزه علميه قم برگزار شد

چهارمين همايش انجمن ارتباطات و تبليغ حوزه علميه قم شامگاه سه شنبه
هفتم آذرماه ،با حضور شخصيت هاي برجسته حوزوي در دارالقرآن
عالمه طباطبايي برگزار شد.
در اين همايش كه حضرت آيت اهلل العظمي مکارم شيرازي ،آيات مرتضي
مقتدايي ،سيد محمد غروي ،سيد ابوالفضل ميرمحمدي ،سيد محمد مهدي
ميرباقري ،سيد محمدعلي موسوي جزايري،ملكوتي ،برخي اعضاي جامعه
مدرسين حوزه علميه و اعضاي مجلس خبرگان رهبري و جمعي ديگر
از شخصيت ها و اساتيد برجسته حوزه علميه حضور داشتند،آيت اهلل
موسوي جزايري نماينده ولي فقيه در خوزستان طي سخناني گفت :امام
خميني(ره) و عالمه طباطبايي شخصيت هايي هستند که در تاريخ ماندگار
و جاودان خواهند بود ،سر موضوع اين است که شخصيت هاي بزرگي چون
امام راحل با خداوند متعال معامله کردند و اراده خداوند اين بود که اين
شخصيت را عزيز کند ،عالمه طباطبايي نيز با خداوند معامله کرد.
سپس مرتضي نجفي قدسي مدير دارالقرآن عالمه طباطبايي گزارشي از
فعاليت هاي اين دارالقرآن را ارائه کرد و از تالش و برنامه ريزي اين مرکز
براي گسترش و ترويج علوم قرآني و تفسير در حوزه و جامعه خبر داد.
در ادامه نيز حضرت آيت اهلل مکارم شيرازي گراميداشت ياد و خاطره
عالمه طباطبايي افزود :عالمه طباطبايي مفسر برجسته قرآن مجيد و
داراي علوم مختلف در سر حد عالي بود ،عالمه طباطبايي پسري نداشت
که جاي او را بگيرد اما اگر خدا بخواهد نام کسي جاويدان بماند اين کار
را خواهد کرد ،کما اين که نام عالمه با تبديل منزل ايشان به دارالقرآن
جاودانه تر شد.
آيت اهلل مکارم شيرازي با تقدير از فعاليت هاي دارالقرآن عالمه طباطبايي
اظهار داشت :خوشبختانه در اين مرکز فعاليت ها و برنامه هاي قرآني،
تبليغي ،فرهنگي و حوزوي برگزار مي شود که همه اين ها از روح پاک
عالمه طباطبايي سرچشمه مي گيرد.
تجليل و تقدير از بزرگان عرصه قرآن و تفسير ،تبليغ ملي و بين المللي
و فعاليت هاي پايان بخش چهارمين همايش انجمن ارتباطات و تبليغ
حوزه علميه قم بود.
بر اين اساس ،آيت اهلل سيد ابوالفضل ميرمحمدي نماينده مردم تهران در
مجلس خبرگان رهبري به پاس سال ها فعاليت در علوم قرآني و تأليف
تفسير بالغ ،از آيت اهلل تسخيري نماينده خبرگان و مشاور عالي رهبر
انقالب در امور جهان اسالم به دليل خدمات ارزشمند در عرصه تبليغ
بين الملل و تقريب مذاهب اسالمي و آيت اهلل موسوي جزايري به پاس
فعاليت هاي علمي و حوزوي تأثيرگذار تقدير به عمل آمد.
همچنين در اين همايش از آيت اهلل حائري شيرازي تقدير شد اما به
دليل بستري بودن اين استاد اخالق حوزه علميه در بيمارستان ،آيت اهلل
ميرباقري لوح تقدير را به نيابت از آيت اهلل حائري شيرازي از حضرت
آيت اهلل مکارم دريافت کرد.
همچنين از حجت االسالم والمسلمين فالح زاده براي تالش در زمينه
آشنايي مردم با احکام ديني و حاج علي اکبر انصاري از خيران براي
ساخت بيش از  40مسجد و کمک در بازسازي عتبات و اماکن متبرکه
تقدير شد.

