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ق(   1434 االول  ربی���ع   26( 1391ش  بهم���ن   19
كش صبح روز  چشم از جهان فرو بس���ت و پیكر پا
جمع���ه 20 بهمن،  پس از تش���ییع با ش���كوه و نماز 
آی���ت اهلل حاج س���یدعلی اصغر دس���تغیب،  در حرم 
مطه���ر امامزاده ع���اء الدین حس���ین)ع(  به خاك 
سپرده شد و در غم فقدانش پیام های تسلیت از 
س���وی مراجع عظام،  صادر ش���د. حضرت آیت اهلل 

گلپایگانی در پیام تسلیت خویش فرمود: صافی 

بسم اهلل الرحمن الرحیم

انا هلل و انا الیه راجعون

رحلت عالم ربانی س���الة  السادات حضرت حجة  
االس���ام و المس���لمین آق���ای ح���اج س���یدعبداهلل 
زبرجد )قدس سره(  تولیت محترم آستان مقدس 
حضرت س���یدعاء الدین حس���ین )ع(  موجب تأثر 
گردی���د. آن فقی���د س���عید عمر پ���ر  بركت  و تاس���ف 
خود را در خدمت به اس���ام و نش���ر معارف نورانی 
اهلبی���ت )ع( و تدری���س و تعلی���م و تربی���ت طاب 
فاض���ل و اداره م���دارس علمیه س���پری نمود و در 
كریمه و فضایل  اس���تان فارس به واس���طه اخاق 
كه داش���ت،  مورد توج���ه و عنایت  انس���انی واالیی 

علمای اعام و مردم متدین و شریف بود. 

مصیب���ت ای���ن عالم ب���زرگ را ب���ه حض���رات علما و 
طاب محترم اس���تان فارس و ب���ه عموم مؤمنین 
ب���ه خص���وص خان���دان محت���رم و فرزن���دان مكرم 
گفت���ه و از خداوند متع���ال برای  ایش���ان تس���لیت 
آن فقی���د س���عید عل���و درج���ات و غف���ران اله���ی و 
ب���رای عموم بازماندگان صبر جمی���ل و اجر جزیل 

خواستارم. 

لطف اهلل صافی

حجت االسالم و المسلمین 
زبرجد شیرازی

حضرت مستطاب آقای حاج سیدعبداهلل زبرجد 
شیرازی، یكی از علمای مشهور شیراز بود.

در  )1360ق(،   1320ش  س���ال  در  س���عید،   فقی���د 
ش���یراز زاده ش���د و پس از نوجوانی،  برای تحصیل 
عل���وم دینی وارد مدرس���ه علمی���ه »آق���ا باباخان«  
ش���د و ادبی���ات و س���طوح را ن���زد مرح���وم آیت اهلل 
ح���اج ش���یخ محمدعل���ی موحد آموخ���ت و پس از 
مصاه���رت با آی���ت اهلل ش���هید سیدعبدالحس���ین 
دس���تغیب،  ب���ه ق���م آم���د و س���طوح عالی���ه را ن���زد 
حضرات آی���ات: مكارم ش���یرازی،  ن���وری همدانی 
گرفت و  و فاض���ل لنكران���ی )كفایه و مكاس���ب(  ف���را 
پ���س از آن ب���ه دروس آیات عظ���ام: محقق داماد،  
گلپایگان���ی و میرزا هاش���م آملی حاضر ش���د  آق���ای 
و بهره ه���ای ف���راوان ب���رد. س���پس ب���ه زادگاه���ش 
بازگش���ت و ب���ه خدم���ات دین���ی و علم���ی  مانن���د: 
عاء الدی���ن  امام���زاده  مقدس���ه  آس���تانه  تولی���ت 
حسین)ع(  و مدرس���ه علمیه محمودیه و تدریس 
ج فقه در آن مدرس���ه و اقامۀ  س���طوح عالیه و خار
جماع���ت )ظهره���ا در ح���رم مطه���ر و ش���ب ها در 
مس���جد حاج غنی )دروازه اصفه���ان( و راهنمایی 
و ارش���اد مؤمن���ان و تفس���یر ق���رآن پرداخ���ت. او  از 
اعضای »جامعه روحانیت ش���یراز« ب���ود و همگام 
با علم���ای ش���یراز �  به  وی���ژه ابوالزوجه اش ش���هید 
آی���ت اهلل دس���تغیب �  ب���ه مب���ارزه ب���ا رژی���م پهلوی 
نام���ش هم���اره ذی���ل اعامیه ه���ای  و  برخاس���ت 

علمای شیراز دیده می شد.

آن مرحوم  در 72 س���الگی،  در صبح روز پنجشنبه 

درگذشتاگن
نارصالدین انصاری

اخبـــــــار
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آیت  اهلل محمدتقی مروارید
آی���ت اهلل آقای ح���اج ش���یخ محمدتق���ی مروارید،  

عالم بزرگ شهر ایام بود.

آن مرحوم،  در سال 1300ش )1340ق(،  در مشهد 
مقدس زاده ش���د و تحصیات دینی خویش را نزد 
اس���تادانی چون حضرات آیات: ش���یخ حس���نعلی 
مرواری���د،  حاج س���یداحمد مدرس یزدی،  ش���یخ 
كاظم مهدوی  كبر صدرزاده دامغانی،  ش���یخ  علی ا
دامغانی،  ادیب نیش���ابوری،  ش���یخ هاشم قزوینی 
گرف���ت و پس از آن به  كبر نوغانی فرا  و ش���یخ علی ا
قم آمد و نزد حضرات آیات: سلطانی طباطبایی،  
ش���هید صدوقی،  ش���هید مرتضی مطه���ری،  آقای 
منتظ���ری،  عامه طباطبایی ب���ه تكمیل تحصیل 
پرداخ���ت و پس از آن به دروس آیات عظام: آقای 
گلپایگانی و سیدمحمد محقق داماد  بروجردی،  
حاض���ر ش���د و بهره ه���ای ف���راوان ب���رد و همزم���ان 
ب���ه تألی���ف )تقری���رات دروس اس���اتید( و تدری���س 
ادبی���ات و س���طوح پرداخ���ت و از س���ال 1327ش 
ب���ه ش���هر ایام ب���رای تبلی���غ دین عزیم���ت نمود و 
همی���ن باع���ث ازدواج���ش در آن ش���هر و اقام���ت 
پنجاه س���اله اش در آنجا ش���د و س���الیان فراوان در 
آن س���امان ب���ه اقام���ۀ جماعت و تبلی���غ و تدریس 

پرداخت.

در ط���ول س���الیان انق���اب اس���امی،  ب���ه مب���ارزۀ 
مس���تمر ب���ا رژیم ش���اه پرداخ���ت و بارها دس���تگیر 
گرف���ت و پ���س از  ش���د و م���ورد آزار و ش���كنجه ق���رار 
پی���روزی انق���اب هم تم���ام ه���ّم و غ���م خویش را 

سركش���ی می كرد. به نوش���ته یكی از دوستانش: او 
گوی،  با س���عۀ صدر،   گزیده  گوی و  كم  كثیر التفكر 
خوش رو و خوش اخاق بود و همیش���ه، اول وقت 
نم���از را در مس���جد الرس���ول )ص(  اقام���ه می كرد و 
گ���وش ج���ان را می نواخت و  ب���ا ص���وت زیبای���ش،  
احكام دی���ن را بین دو نماز ب���از می گفت و قرآن را 

تفسیر می كرد.

از تألیفات اوست:
1 � عدالة  الصحابة  )رساله دكتورا(

2 � الخلل فی الصاة
3 � الردود المحكمات )در عقائد(

4 � تحقیق: حاش���یة المكاس���ب )نوش���ته: آیت اهلل 
سیدمحمدكاظم یزدی(

5 � تحقیق: حاش���یة المكاس���ب )نوش���ته: آیت اهلل 
شیخ محمدحسین غروی اصفهانی(

آن مرح���وم،  ب���ه هنگام ادای مناس���ک ح���ج و در 
ح���ال اح���رام،  پ���س از فراغ���ت از رم���ی جم���ره،  در 
روز یكش���نبه 13 ذی الحج���ه 1433 ق براب���ر ب���ا 8 
آبان 1391ش در 52 س���الگی بر اثر س���كته چش���م 
كش پس از تش���ییع،  از جهان فرو بس���ت و پیكر پا
در قبرس���تان ابوطالب )ع(  در نزدیكی قبر حضرت 
كبری )س( به خاك س���پرده شد. آیت اهلل  خدیجه 
گذش���ت ایش���ان را  العظم���ی وحی���د،  در پیامی در 

گفتند و نوشتند: تسلیت 

كمال تاس���ف و تأثر رحلت جناب مس���تطاب  »ب���ا 
فاض���ل العام���ة  الحجة ش���یخ عب���اس آل س���باع �  
كه قب���ل از ف���راغ از اعمال منی  رحم���ة  اهلل تعال���ی �  
در مك���ه مكرم���ه اتف���اق افت���اد �  [را ش���نیدم]. این 
عال���م بزرگ���وار س���ال های متم���ادی در بحث های 
فق���ه و اصول ش���ركت داش���ت و به مقام���ات عالیه 
گردید. الله���م اجعله و ایانا  از عل���م و تحقیق نائل 
من اهل الجنة مع س���اداتنا و اولیائنا محمد و آله 

الطاهرین«.

شیخ عباس آل سباع قطیفی
حضرت مس���تطاب حجت االس���ام و المس���لمین 
آقای حاج ش���یخ عب���اس آل س���باع قطیفی،  یكی 
از فض���ای منطق���ه قطی���ف عربس���تان و از ائم���ه 

جماعات شهر »محروس« بود.

فقید س���عید در سال 1381ق،  در جزیره »تاروت« 
زاده ش���د و در اوان جوانی،  در 1400ق،  به قم آمد 
و ادبیات را نزد آقای حاج شیخ محمدعلی بیابی 
و عقاید را نزد عامه س���یدجعفر مرتضی عاملی فرا 
گرف���ت و در 1402ق، به زادگاهش بازگش���ت و بقیه 
ادبی���ات و س���طوح را ن���زد حض���رات آقایان: ش���یخ 
حس���ین عمران،  ش���یخ عبدالرس���ول بیابی،  شیخ 
محس���ن معل���م،  ش���یخ علی آل محس���ن و ش���یخ 
عباس عنكی آموخ���ت و پس از آن به قم آمد و در 
ج آیات عظام: وحید خراس���انی،  میرزا  دروس خار
كوكب���ی حاضر  ج���واد تبری���زی و س���ید ابوالقاس���م 
ش���د و بهره های ف���راوان ب���رد و به درج���ات عالیه 
عل���م نائ���ل آم���د. س���پس ب���ه زادگاهش بازگش���ت 
و ب���ه تدری���س س���طوح عالی���ه،  امام���ت جماع���ت 
در مس���جد الرس���ول االعظ���م،  در ش���هر محروس،  
كش���ورهای  تبلی���غ دین و مذهب در عربس���تان و 
اندون���زی و مال���زی و تحقی���ق و تألی���ف پرداخت و 
نمایندگ���ی آی���ت اهلل العظمی وحید خراس���انی در 
گرفت و به ش���هرهای  ش���هر مح���روس را بر عه���ده 
مختل���ف اس���تان قطیف س���فر و به م���ردم منطقه 
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و عالم���ی بّح���اث ب���ود و ب���ا علم���ای نج���ف مانند 
حضرات آی���ات: س���یدمحمد روحانی،  س���یدعلی 
ص���در،  س���یدمحمدباقر  ش���هید  و  سیس���تانی 

بحث های علمی می كرد.

تألیفاتش عبارتند از:
ح خطبه حضرت زهرا( 1 �  الزهراء  معّلمة )شر

2 � الفلسفة  المقارنة  بین القدیم و الحدیث
كفایة  االصول  ح  3 � شر

4 � حاشیه بر اسفار
5 �  تقری���رات درس اص���ول آی���ت اهلل خوی���ی )دوره 

كامل(
6 � تقریرات درس فقه آیت اهلل خویی

آن مرحوم در 70 س���الگی،  در پی بیماری قند،  در 
سفر به مشهد مقدس،  در شوال المكرم 1433ق 
برابر با ش���هریور 1391ش چشم از جهان فرو بست 
و پیك���رش ب���ه نج���ف اش���رف انتق���ال یاف���ت و در 

وادی السام به خاك سپرده شد.

گرفت و در  كار  برای پیش���برد اه���داف انقاب ب���ه 
مناط���ق مح���روم و روس���تاهای اس���تان ای���ام ب���ه 
كاره���ای عمران���ی پرداخت و ب���ا قب���ول نمایندگی 
نمایندگ���ی  و  ای���ام  س���ازندگی  جه���اد  در  ام���ام 
مجل���س خبرگان رهب���ری �  از ایام �  ب���ه خدمت به 
م���ردم مؤم���ن و متدی���ن آن دی���ار پرداخ���ت تا در 
93 س���الگی،  در روز یكش���نبه 1 آب���ان 1391ش )5 
گفت و  ذیحج���ة  الح���رام 1433ق( بدرود حی���ات 
پ���س از نم���از حجت  االس���ام و المس���لمین آق���ای 
گلزار ش���هدای ش���هر  لطفی ) امام جمعه ایام(  در 
به خاك س���پرده شد. از آثارش تقریرات درس فقه 

آیت اهلل بروجردی )لباس مشكوک( است.

 حجت االسالم والمسلمین
 شیخ معین خفاجی

مرحوم حجت االس���ام و المس���لمین آقای ش���یخ 
و  حكم���ت  اس���تادان  از  یك���ی  خفاج���ی،   معی���ن 

فلسفه در حوزه نجف اشرف بود.

كوفه در بیت  فقی���د س���عید در س���ال 1364ق،  در 
كوف���ی »آل خفاج���ه« زاده ش���د و پ���س از  مش���هور 
تحصی���ات نخس���تین در زادگاه���ش،  ب���ه نج���ف 
اش���رف آمد و س���طوح عالیه را نزد حض���رات آیات: 
مكاس���ب(،   و  )رس���ائل  لنكران���ی  مجتب���ی  ش���یخ 
ش���یخ صدرا بادكوب���ه ای )كفایه(،  ش���یخ علی اصغر 
ش���یخ  الدرای���ة(،   )نهای���ة   ش���اهرودی  احم���دی 
عب���اس قوچان���ی )اس���فار(،  ش���یخ محمدطاهر آل 
گرفت  راض���ی و ش���هید س���یدمرتضی خلخالی ف���را 
ج آی���ات عظام:  و پ���س از آن ب���ه درس ه���ای خ���ار
آق���ای خویی،  می���رزا باق���ر زنجانی و میرزا حس���ن 
بجن���وردی حاضر ش���د و به���ره های ف���راوان برد و 
كوش���ش ف���راوان نم���ود و با  در حكمت و فلس���فه 
فلس���فه  غرب هم آش���نا ش���د و س���ال ها به تألیف 
و تدریس س���طوح عالی���ه )كفایه و نهای���ة  الدوایة و 
ح اشارات(  ح منظومه،  اسفار و شر فلس���فه( و )شر
گردان ف���راوان همچون حجج  گمارد و ش���ا همت 
اس���ام آقای���ان: ش���یخ محمدرضا انص���اری قمی، 
سیدحس���ین خمینی،  شهید س���یدعلی شیرازی،  
س���یدمحمدباقر  و  سیس���تانی  س���یدمحمدرضا 
سیس���تانی  پروران���د. او اف���زون بر فلس���فه،  با علوم 
غریب���ه ه���م آش���نا و بر فق���ه و اص���ول هم مس���ّلط 
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نكت���ه جال���ب در م���ورد مؤسس���ه آل البیت)علیهم 
بس���یار خ���وب  اس���تانبول هم���كاری  الس���ام( در 
ك���ه  م���ردم عاقه من���د و خیرخ���واه تركی���ه اس���ت 
نش���ان دهندۀ اقبال و فعالیت های این مؤسس���ه 
كه مردم مؤسس���ه را  گونه ای  نزد م���ردم دارد؛ ب���ه 
از آن خ���ود می دانن���د و ب���ا آن نهایت هم���كاری را 

دارند.

از س���ال1433ق این مؤسس���ه با توجه به س���ابقۀ 
ده س���اله و آش���نایی ب���ا فض���ای فرهن���گ ش���یعی 
تركیه و ب���ا توجه به ضرورت بررس���ی ظرفیت های 
رویك���رد  ب���ه  دس���ت  عاش���ورا،  حادث���ه  گ���ون  گونا
جدی���دی زد و اولی���ن مراس���م خیمۀ عاش���ورا را در 
كرد. امسال و در دومین سال برگزاری  تركیه برگزار 
مراس���م خیمه عاش���ورا، اتفاق میمون دیگری نیز 
افتاد و آن برگزاری اولین همایش عاشورایی بود.

نكت���ه مهم دربارۀ برگزاری این مراس���م این اس���ت 
كه همایش عاش���ورایی، ناظر به مخاطبان خاص 
و قشر فرهیخته و دانش���گاهیان است؛ اما مراسم 
خیم���ه عاش���ورا مرب���وط ب���ه عم���وم مردم اس���ت و 
كردن بخ���ش بیش���تری از جامعه  ه���دف آن آش���نا
تركی���ه با عاشوراس���ت. در واقع این دو مراس���م به 
گونه ای س���امان دهی شده اس���ت تا هر مخاطبی 
بتوان���د با توجه به ظرفیت ه���ای خویش از حادثه 
كن���ون و پس از  س���ترگ عاش���ورا بهره مند ش���ود. ا
بررسی س���ابقۀ تاریخی موسس���ه آل البیت)علیهم 
مراس���م  دو  كوت���اه  معرف���ی  و  تركی���ه  در  الس���ام( 
كوت���اه می اندازیم ب���ه این دو  پیش گفت���ه نگاه���ی 

گفت. مراسم و قدری بیشتر درباره آنها خواهیم 

اولین همایش »ش���ناخت روش عاش���ورایی و آثار 
آن بر اصول انسانی«

ای���ن همای���ش در روز ش���نبه و یكش���نبه 27 و 28 
آب���ان 1391 براب���ر ب���ا دوم و س���وم مح���رم 1434ق ب���ا 
شعار»المنهج العاشورائی و اثره فی القیم االنسانیه« 
ب���ا حض���ور ش���خصیت ها و پژوهش���گرانی از ای���ران و 
كار كرد. در برگزاری این همایش  تركیه و عراق آغاز به 
مؤسس���ه آل البیت)علیه���م الس���ام( و تولیت ه���ای 
حرم  ه���ای امام علی)ع(، امام حس���ین)ع(، حضرت 
عس���كریین)ع(  و  كاظمی���ن)ع(  ابوالفض���ل)ع(، 

گس���ترش آموزه های دینی  فعالیت های تبلیغی و 
با روش ه���ای مختلف در جهان امروز از مهم ترین 
گون  گونا عملكرده���ای پی���روان مكات���ب و ادی���ان 
برای برافراش���تن پرچم عقیده شان است. در این 
میان هرگروه و فرقه ای با رصد فضای جغرافیایی 
و زمینه ه���ای دین���ی نق���اط مختل���ف دنیا، س���عی 
ب���رای  دارن���د.  مذهب���ی  فعالیت ه���ای  انج���ام  در 
تحقق این مهم مؤسس���ه آل البیت ازس���ال 1383 
نمایندگ���ی ای را در ش���هر اس���تانبول تركی���ه دای���ر 
ك���رده اس���ت تا از ای���ن رهگ���ذر حامی و پش���تیبان 
تاش های م���ردم تركیه در عرصۀ مذهبی و ترویج 

فرهنگ قرآن باشد.

كش���ور  از جمل���ه فعالیت ه���ای ای���ن مؤسس���ه در 
تركیه عبارتند از:

كاس های قرآنی و عقیدتی - برگزاری 
- برگزاری مراسم مذهبی

تخصص���ی  كتابخان���ه  اولی���ن  تأس���یس   -
اهل بیت)علیهم السام(

- رسیدگی به تأمین اجتماعی افراد بی بضاعت
كمک به حوزه های علمیه و طاب  -

موسسه آل البیت؟مهع؟، 
خمیه عاشورا و 
همایش عاشورایی

امساعیل مهدوی راد

اخبار فرهنیگ
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ایش���ان نی���ز مانن���د دیگ���ر س���خنران ها ب���ر وحدت 
كردند. كید  میان شیعه و سنی تأ

آخرین س���خنران عاءالدین نجف نماینده خاص 
كه این مراسم با تاش های  آقای شهرستانی بود 
گزارشی  گرفته بود. ایش���ان ضمن  ایش���ان صورت 
آت���ی  برنامه ه���ای  و  همای���ش  برگ���زاری  رون���د  از 
از  تركی���ه  الس���ام( در  آل البیت)علیه���م  موسس���ۀ 

كرد. شركت كنندگان در مراسم تشكر 

نكته جالب این همایش كه در سخنرانی ها مشهود 
كید هم���ه س���خنران ها بر وحدت ش���یعه و  ب���ود، تأ
گویا این دغدغه برای تمام س���خنران ها  س���نی بود. 
كه ش���اید  گونه ای  به صورت ج���دی مطرح بود؛ به 
بتوان آن را از اصلی ترین دالیل برگزاری و همچنین 

دستاوردهای همایش دانست.

مراسم خیمه عاشورایی
نخستین مراس���م خیمه عاش���ورایی مجموعه ای 
كه در محرم 1433ق با مش���اركت  از برنامه ه���ا بود 
الس���ام(  و هم���كاری مؤسس���ه آل البیت)علیه���م 
و تولی���ت محت���رم عتب���ات برگ���زار ش���د. ش���هردار 
اس���تانبول در نخس���تین مراس���م خیم���ه عاش���ورا 
گفت: حضور این خیمه حس���ینی بین دو مسجد 
ك���ه همان طور  ب���زرگ اس���تانبول نش���ان می دهد 
گفت���ه اس���ت  تركی���ه  اردوغ���ان، نخس���ت وزیر  ك���ه 
ک اند نه  اهل بیت)علیه���م الس���ام( نقط���ه اش���ترا

المس���لمین  و  حجت االس���ام  بع���دی  س���خنران 
كی���د بر  ك���ه اف���زون ب���ر تأ س���یداحمد صاف���ی ب���ود 
راهكاره���ای  از  یك���ی  عن���وان  ب���ه  گفتگ���و  عنص���ر 
مناس���ب ب���رای همبس���تگی، ب���ر ض���رورت قرائ���ت 
دوب���ارۀ تاری���خ عاش���ورا ب���ا ه���دف درس گرفت���ن از 
گف���ت: ما باید  كرد و  كی���د  این حماس���ه بش���ری تأ
اهداف و ش���عارهای دو طرف درگیر در روز عاشورا 
را بشناس���یم و اص���ول فكری و باوره���ای عقیدتی 
گو  و اجتماع���ی و سیاس���ی را در نظ���ر ق���رار دهیم؛ 
كان���ون واقع���ه  اینك���ه ام���ام حس���ین)ع(، مح���ور و 
عاش���ورا بوده است؛ اما براس���اس روایات صحیح، 
ش���خص رس���ول خدا)ص( پیوند تنگاتنگی با این 
رخداد داش���ته و ریش���ه های تاریخی عاشورا پیش 

گرفته است. كربا شكل  از حوادث 

كوتاه خواس���تار  آق���ای رحمان���ی نی���ز درس���خنانی 
اس���تمرار این حركت و برگزاری آن در مناطق دیگر 
كه به این مراس���م  كس���انی  جه���ان ش���د و از همه 

آمده اند، تشكركرد.

س���خنران بع���دی عل���ی یوج���ت ب���ود. ایش���ان در 
س���خنانی امام حس���ین)ع( را نماد اسماء و افعال 
حق، تجل���ی ذات حق و  محور وحدت دانس���ت. 
ك���رد: ام���ام حس���ین)ع( نباید مایۀ  ایش���ان اضافه 
اختاف میان مس���لمانان باشد. امام حسین)ع( 
رهب���ر هم���ه اس���ت نه رهب���ر ش���یعه ها یا س���نی ها. 

گفته مس���ئول همایش،  همكاری داش���ته اند. بنابر 
ای���ن همایش هرس���اله برگزار خواهد ش���د. مراس���م 
از س���طح علم���ی مناس���بی برخ���وردار ب���ود و اجرای 
اجاس ه���ا بر عهدۀ حس���ین حاتم���ی، رئیس وقف 
عل���وی در تركیه و مفت���ی اس���تانبول و از چهره های 

علمی سرشناس این كشور بود.

س���خنرانی های  نشس���ت  روز  نخس���تین  در 
س���خنران ها  جمل���ه  از  ش���د.  برگ���زار  متع���ددی 
می ت���وان ب���ه س���خنرانی پروفس���ور محم���د قورم���ز 
رئی���س اداره ام���ور دیان���ت تركیه، حجت االس���ام 
زین الدی���ن  ضیاءالدی���ن  ش���یخ  المس���لمین  و 
تولی���ت ح���رم امیرالمؤمنی���ن)ع(، حجت االس���ام 
ح���رم  تولی���ت  صاف���ی  س���یداحمد  المس���لمین  و 
مدی���ر  رحمان���ی  آق���ای  ابوالفض���ل)ع(،  حض���رت 
مؤسسه آل البیت)علیهم الس���ام( در تركیه، دكتر 
عل���ی یوجت از رهب���ران علوی تركی���ه و عاءالدین 
نجف نماینده خاص حجت االس���ام والمسلمین 
آق���ای شهرس���تانی و مدی���ر روابط عموم���ی و امور 
الس���ام(  آل البیت)علیه���م  موسس���ه  بین المل���ل 

كرد. اشاره 

محم���د قورمز در س���خنرانی خود ضمن اش���اره به 
گفت: م���ا باید درب���اره امام  ض���رورت این مراس���م 
كنی���م و با تحلیل ش���خصیت  گفتگ���و  حس���ین)ع( 
وی، ح���وادث و تح���والت ام���روز را دریابی���م؛ زی���را 
ب���ا  ام���ام می توانی���م  ب���ا تمرك���ز در ش���خصیت آن 
رخداده���ای تاری���خ امروز خودمان آش���نا ش���ویم. 
كرب���ا را بزرگ  ش���یعه و اه���ل س���نت بای���د حادث���ه 
و  ع���راق  كش���ورهای  در  متأس���فانه  ام���ا  بدارن���د؛ 
كه هویت تاریخی  س���وریه تندرو هایی را می بینیم 
كش���تارهای  كرده اند و دس���ت به  خود را فراموش 

بی رحمانه می زنند.

حجت االس���ام و المس���لمین ش���یخ ضیاءالدی���ن 
زین الدین نیز در س���خنان خود با یادآوری سخن 
سیس���تانی  العظم���ی  آی���ت اهلل  حض���رت  مع���روف 
درب���ارۀ وح���دت می���ان مس���لمانان و اینك���ه اهل 
س���نت صرف���ًا ب���رادران ش���یعیان نیس���تند، بلك���ه 
خ���ود نف���س ش���یعیان هس���تند، دی���دگاه رئی���س 
ام���ور دیانت تركی���ه محم���د قورمز مبنی ب���ر اتحاد 

مسلمانان را ستود.
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گوی���ای زمینۀ مناس���بت  توفی���ق ای���ن برنامه ه���ا، 
برای چنین فعالیت هایی است.

ب���ا امید ب���ه انجام چنی���ن فعالیت هایی از س���وی 
بانیان مذهب و فرهنگ اسامی ایران.

متصوف���ه و علوی ه���ا به نام تكی���ه و در عرف مردم 
خیمه حسینی خوانده می شود.

كه در آن بر  در ای���ن مراس���م پیامی نیز قرائت ش���د 
اهمیت رس���اندن پیام عاش���ورا به همه جهانیان 
از راه ه���ای  ای���ن مراس���م یك���ی  كی���د و برپای���ی  تأ

رساندن این پیام بیان شد.

در پای���ان مراس���م عل���ی یوجت مس���ئول فرهنگ 
دین���ی عل���وی تركی���ه در س���خنانی الگوب���رداری از 
كردن���د و برگزاری این  ام���ام حس���ین)ع( را توصیه 
ی���وم  كل  و  كرب���ا  ارض  »كل  مص���داق  را  خیم���ه 

عاش���ورا« دانس���تند. 

كه  در پایان این نوشتار بیان این نكته الزم است 
آنچه در برگزاری این خیمه و همایش عاش���ورایی 
مهم اس���ت، غافل نب���ودن از ظرفیت ه���ای ترویج 
كش���ورهای مختل���ف به ویژه  فرهن���گ ش���یعی در 
كه در این  كش���ورهای دوس���ت و همس���ایه اس���ت 
میان باید به مؤسس���ه آل البیت)علیهم السام( و 
گو اینكه  گفت؛  بانیان این مراس���م دس���ت مریزاد 

اختاف. همچنین پروفس���ور حاتمی با اش���اره به 
حضور قبر یوش���ا جد مادری حض���رت بقیةاهلل در 
گف���ت: به عقی���دۀ من جمع  ش���دن دو  اس���تانبول 
دریای مس���یحیت و اسام، استانبول خواهد بود 
و از اینجا مس���لمان و مس���یحیت، پش���ت سر امام 

زمان حركت خواهندكرد.

در ادامۀ برگزاری خیمه عاش���ورا در س���ال 1433ق 
امس���ال نی���ز دومین مراس���م خیمه عاش���ورایی در 
تاریخ دوم  آذر1391 برابر با هفتم محرم 1434، در 
كن���ار مقبره ابوایوب انصاری اجرا ش���د. این خیمه 
ش���بیه ایوان ه���ای عتبات طراحی ش���ده اس���ت و 
برای حاضران فضایی سراسر معنوی، شبیه آنچه 
در عتبات اس���ت را تداعی می كن���د. این خیمه در 
میدان فس���خانه درمنطقه ایوب ش���هر اس���تانبول 
تركی���ه و ب���ا حض���ور هیأت ه���ای علم���ی و دین���ی و 
فرهنگ���ی از عراق و تركیه و با پوش���ش  رس���انه های 
دیداری و ش���نیداری و نوشتاری برگزار شد. خیمه 
عاش���ورایی در فرهنگ تركی ب���ه نام چادر و در بین 


